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 EDITAL  

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

MARÇO 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 março de 2019: 

 

19 DE MARÇO DE 2019 

1. Alteração orçamental 
O CI deliberou aprovou a 3ª modificação orçamental de 2019. 

2. Conselho Consultivo HESE 
O CI deliberou confirmar a deliberação tomada em 20 de março de 2018 de designação do Presidente do Conselho 
Consultivo e a respetiva calendarização de ocupação do cargo pelos designados. 
Mais deliberou informar a srª Ministra da Saúde desta decisão e do seu propósito de, em articulação com os 
designados e o Conselho de Administração do HESE, promover de imediato a constituição e instalação do Conselho 
Consultivo. Das diligências empreendidas e dos seus resultados informar-se-á o Ministério da Saúde. 

3. PART Programa de Apoio à Redução Tarifária 
O CI deliberou: 

 Validar a proposta de Repartição de Verbas do PART; 

 Aprovar a percentagem de 32% de desconto nos passes que atualmente não sejam financiados de qualquer 

outra forma; 

 Aprovar a repartição da comparticipação de 2,5% das verbas atribuídas; 

 Que a operacionalização do PART seja efetuada através de vouchers a atribuir pelos municípios. 

4. GRM – Grande Rota do Montado 
O CI tomou conhecimento do ponto de situação das autorizações de passagem e de um calendário do lançamento 
das ações/componentes previstas na candidatura. 

5. PADES Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
O CI aprovou uma proposta de Programa de Desenvolvimento das Bibliotecas Municipais a candidatar à DGLAB, 
dando origem a um Contrato Programa e a um acordo de colaboração. 

6. RCDE 
O CI deliberou aprovar a estratégia para a reparação da RCDE a cometer ao futuro concessionário e a concessão 
pelo prazo de 12 anos. O CI decidiu ainda que seja considerada a possibilidade de ser a CIMAC a realizar os 
investimentos previstos de reparação e substituição, caso se consiga apoio financeiro, designadamente de fundos 
comunitários para isso.  

7. Aceitação da Cedência em Direito Superfície do Terreno do CRO - Centro de 
Recolha Oficial 

O CI deliberou aceitar a cedência do direito de superfície, a título gratuito, pelo prazo de 30 anos, de uma área de 
terreno destinada à construção do Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de animais de companhia e delegar no 
seu presidente os poderes para outorga da respetiva escritura. 

8. RGPD - Regulamento Geral da Proteção de Dados 
O CI deliberou que os serviços reiniciem as ações para implementação do RGPD na CIMAC e municípios associados. 

9. Reorganização do PDCT-AC 
O CI deliberou que a CIMAC troque informação com os Presidentes para preparar a proposta a enviar até sexta-feira. 
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10. RJTPP – Delegação de competências para outorga dos contratos 
interadministrativos de delegação de competências 

O CI deliberou delegar no seu presidente os poderes necessários para a outorga dos contratos interadministrativos 
que venham a celebrar-se neste âmbito do Regime Jurídico de Transportes Públicos de Passageiros. 
 
 
 
Évora, 28 de março de 2019. 

O Primeiro-secretário 
 
 
 

Arq. André Espenica 


