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EDITAL 

DELIBERAÇÕES DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA 

 CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL  

 

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 outubro de 2020: 

20 DE OUTUBRO DE 2020 

1 Escola de Saúde Pública da Universidade de Évora 

O CI tomou conhecimento, pela senhora Reitora da Universidade de Évora Prof. Drª Ana Costa Freitas, de 

uma proposta de criação da Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano da Universidade de Évora. 

2 Estudo sobre a Transferência de competências 

O CI tomou conhecimento da metodologia de trabalho adotada pela Deloitte, empresa adjudicatária do 
Estudo do processo de transferência de novas competências para os municípios e CIM do Alentejo 
Central” e dos desenvolvimentos deste procedimento desde a sua abertura. 

3 Constituição da Autoridade de Transportes do Alentejo Central 

O CI tomou conhecimento, pelos consultores da Figueira de Sousa, das tarefas já executadas, em curso e 
previstas, assim como os recursos necessários para a gestão de todas as matérias decorrentes do exercício 
das competências da Autoridade de Transportes. 

4 Agendamento de reunião a pedido do MN Estrangeiros: Programa 

Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID) e protocolos 

de Gabinetes de Apoio ao Emigrante (GAE) 

O CI deliberou que seja perguntado aos municípios se têm interesse nesta reunião e que, confirmado o 

interesse, se agende com a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas a reunião. 

5 Pedido de Apoio do Monte A.C.E. 

O CI deliberou que seja avaliada a possibilidade de recorrer a aquisição de serviços à Monte. 

6 Festival Balonismo 

O CI deliberou que até à próxima reunião os municípios avaliem o seu interesse em associar-se à iniciativa. 
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7 Assuntos da GESAMB 

7.1 Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) 

O CI deliberou oficiar o sr. Primeiro Ministro e o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, solicitando 

soluções adequadas para os problemas suscitados pelo Despacho n.º 4024-B/2020 de 1 de abril 2020 e 

pela aprovação em Conselho de Ministros do aumento da TGR, dando conhecimento dessa comunicação 

aos Grupos parlamentares da AR e à ANMP. 

7.2 Despacho n.º 5615/2020 

O CI deliberou oficiar o senhor Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor e a 

senhora Secretária de Estado do Ambiente dando conta da sua concordância com as preocupações 

manifestadas no pedido de audiência da ESGRA (apresentado ao CI pela GESAMB) e também dar 

conhecimento dessa comunicação aos Grupos parlamentares da AR e à ANMP. 

7.3 Relatório de Execução Orçamental e do Plano 1.ºS 2020  

O CI tomou conhecimento do Relatório de Execução Orçamental e do Plano do 1.º semestre de 2020 e 

respetivas Demonstrações Financeiras, aprovados pelo Conselho de Administração da Gesamb a 

03/09/2020, bem como o parecer do Fiscal Único. 

8 Assuntos da UGR 

8.1 Dívidas dos municípios 

O CI tom ou conhecimento da relação das dívidas dos municípios à CIMAC. 

8.2 Lista de Procedimentos 

O CI tomou conhecimento da lista dos procedimentos de Contratação Pública efetuados desde a anterior 

reunião do CI e em curso. 

8.3 Julgados de Paz 

O CI tomou conhecimento da intenção de adesão de alguns municípios ao projeto que visa a instalação 

do Julgado de Paz e do nível de participação que pretendem ter e deliberou que se faça um último 

contacto com os municípios que ainda não forneceram esses dados. 

9 Assuntos da UAD 

9.1 Transportes 

9.1.1 Serviços adicionais 

O CI deliberou que seja criado o serviço adicional que permita a chegada dos alunos do concelho de 

Reguengos de Monsaraz que estudam em Évora em horário o mais próximo possível do início das aulas, 

assumindo os custos e alterando o contrato celebrado com o operador. 
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9.1.2 Acordo de Compensação - Serviços de Transporte Público Essenciais 

O CI tomou conhecimento da solicitação da Rodoviária do Alentejo para celebração de acordo de 

compensação para assegurar os serviços de transporte público essenciais e da resposta da CIMAC a essa 

solicitação.  

9.1.3 Relatórios relativos aos Serviços Públicos de Transportes 

O CI tomou conhecimentos do ponto de situação e conteúdo dos relatórios submetidos à AMT e dos a 

submeter no portal do Fundo Ambiental. 

9.1.4 Memorando Entendimento com CCDRA sobre Transporte a Pedido 

O CI aprovou uma proposta de Memorando de Entendimento entre a CCDRA e a CIMAC, visando regular 

os termos em que a CCDRA e a CIMAC deverão colaborar no âmbito do projeto Transportes a Pedido do 

Alentejo e delegou no seu presidente a respetiva outorga. 

9.2 Plantas Nativas - Candidatura Fundo Ambiental 

O CI tomou conhecimento da aprovação da candidatura ao Fundo Ambiental do projeto Plantas Nativas 

na Cidade – Repensar os Espaços Verdes Urbanos, que será executado por um consórcio liderado pela 

Universidade de Évora em colaboração/parceria com a CIMAC, municípios do Alentejo Central e a 

empresa Sigmetum. 

9.3 Inclusão pela Cultura - Ponto de situação 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação deste projeto. 

9.4 ERASMUS + Build up (Nova Candidatura) 

O CI tomou conhecimento de que a CIMAC está a participar na preparação de uma candidatura ao 

programa ERASMUS+, liderada pela Câmara de Comércio de Sevilha, com o propósito de promover a 

criatividade, a inovação e a capacitação para o empreendedorismo no sector Cultural e Criativo, com um 

foco especial nas mulheres, e fomentar as oportunidades de cooperação e trabalho em rede para 

aspirantes e novos empreendedores. 

9.5 GRM - Acordo de Gestão de Ecopistas 

O CI aprovou a aquisição de um seguro de responsabilidade civil para os trabalhos a realizar e a celebração 

do “Protocolo de Colaboração para a Gestão, Manutenção, Conservação, Funcionamento e Segurança dos 

Ramais e Linhas Desativadas do Alentejo Central” e delegou no seu presidente os poderes para a sua 

outorga. 

9.6 GRM - Lançamento de Empreitada 1ª Fase 

O CI delegou no seu Presidente as competências para o ato de abertura de procedimento, aprovação das 

respetivas peças bem como para os ulteriores atos do procedimento que cabem ao órgão com 

competência para contratar e delegar e delegou no Primeiro-Secretário os poderes para submeter e 

assinar as peças do procedimento e notificar a decisão de adjudicação. 
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10 Assuntos da UIQ 

10.1 RCDE 

O CI deliberou que os serviços estudem a solução apresentada pela Altice para a assegurar a reparação, 

manutenção e exploração da RCDE.  

10.2 Wi-Fi Turismo 

O CI deliberou aprovar a constituição de um agrupamento de entidades adjudicantes com a ERT, para 

lançar novo procedimento e executar o projeto. 

10.3 Renovação plataforma CCP 

O CI deliberou que se prossiga com a preparação de uma nova contratação de serviços, atendendo ao 

interesse dos municípios em manter ou não as soluções atuais.  

10.4 Implementação dos novos portais municipais 

O CI deliberou que a entrada em produção dos novos portais municipais ocorra de forma faseada durante 

o mês de novembro. 

11 Projeto “Branco” – candidatura ao EEAGrants  

O CI deliberou integrar a parceria do projeto “Branco”. 

 

 

 

Évora, 10 de novembro de 2020. 

O Primeiro-Secretário 

 

Arq. André Espenica 

 


