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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 23 de fevereiro de 2021: 

 

23 DE FEVEREIRO DE 2021 

1 Estudo Transferência competências  

O CI tomou conhecimento do ponto de situação dos trabalhos referentes a este estudo e do novo 
cronograma previsto para a execução dos mesmos. 

2 Rodoviária do Alentejo (situação de crise na empresa)  

O CI deliberou explorar as possibilidades de apoio à Rodoviária do Alentejo através do financiamento dos 
serviços essenciais, no respeito pela Lei e pelas orientações da AMT e apresentar a situação ao Governo, 
se possível em articulação com as demais CIM. 

3 TGR – Taxa de Gestão de Resíduos 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação sobre este assunto preparado pela GESAMB. 

4 PRR – Plano de Recuperação e Resiliência 

O CI deliberou que os serviços preparem uma proposta de tomada de posição, a fazer chegar a todos os 
municípios, que sirva de referência para a participação na consulta pública a decorrer até 1 de março. 

5 Assuntos da UGR 

5.1 Lista de procedimentos 

O CI tomou conhecimento da lista de procedimentos de Contratação Pública efetuados desde a anterior 
reunião do CI e em curso.  

5.2 Informação eficiência Energética  

O CI deliberou aprovar os procedimentos contabilísticos propostos, relativos ao contrato de Eficiência 
Energética na Iluminação Pública, e comunicar esta decisão a todos os municípios. 

6 Assuntos da UAD 

6.1 Protocolo com a CELPA 

O CI deliberou não aceitar a proposta de protocolo apresentada pela CELPA, manifestando, contudo, a 
disponibilidade da CIMAC para as ações de colaboração de interesse mútuo. 
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6.2 Protocolo CIMAC-Municípios sobre manutenção de Equipamentos florestais 

O CI aprovou a minuta de protocolo a celebrar entre os municípios e a CIMAC e mandatar o seu presidente 
para outorgar o protocolo aprovado. 

6.3 Transportes 

O CI aprovou as minutas dos contratos: 

− Interadministrativo de Delegação e Partilha de Competências (com o Estado) - Transporte público 

ferroviário e 

− com a CP relativo à aplicação do PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária no transporte 

ferroviário e 

delegou no seu presidente os poderes para aprovar e outorgar as suas versões definitivas. 

7 Assuntos da UIQ 

7.1 RCDE - pontos críticos 

O CI deliberou que se avance de imediato com a contratação de Ligações à Internet em 4 Pontos Críticos 
e se estude a VPN Multiserviço como Backup à RCDE em 15 Pontos para uma implementação a médio 
prazo. 

7.2 Candidatura para RGPD 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação deste projeto. 

7.3 Atividades do PICIE 

O CI tomou conhecimento das atividades de Intercâmbios de Experiências e Ações de Partilha de 
Conhecimento previstas no âmbito do Programa Intermunicipal de Combate ao Insucesso Escolar. 

7.4 Protocolo STARMAN com Federação Portuguesa de Triatlo 

O CI aprovou a minuta de protocolo a celebrar com a Federação de Triatlo de Portugal e mandatou o seu 
presidente para outorga do mesmo em nome da CIMAC. 

 

Évora, 15 de março de 2021. 
O Primeiro-Secretário 

 
 
 

Arq. André Espenica 


