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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 18 de maio de 2021: 

 

18 DE MAIO DE 2021 

1 Volta ao Alentejo em Bicicleta 

O CI deliberou marcar a apresentação da Volta para o dia 15 de junho em Reguengos de Monsaraz, tendo, por isso 
e pela necessidade de dispor de mais tempo para a preparação do relatório e contas, adiado a sua reunião de junho 
para 22 do mesmo mês. 

2 Ponto de situação do Estudo sobre a transferência de competências 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação dos trabalhos, pela equipa da Delloite. 

3 Estudo da Dominialidade dos caminhos públicos – primeira fase  

O CI tomou conhecimento dos trabalhos da primeira fase do estudo, pela equipa da Socarto. 

4 Relatório e Contas da ADRAL de 2020 

O CI tomou conhecimento do Relatório e Contas de 2020, da ADRAL. 

5 Assuntos da UGR 

5.1 Acionamento da Reserva de Recrutamento do procedimento de contratação para 
a UGPC  

O CI autorizou o recrutamento de novos trabalhadores, por tempo indeterminado e por recurso à reserva de 
recrutamento interna constituída no âmbito do procedimento concursal aberto anteriormente, designando como 

júri do período experimental os mesmos membros do procedimento referido. 

5.2 Lista de procedimentos 

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

5.3 Dívidas dos municípios 

O CI tomou conhecimento dos valores em dívida por parte dos municípios associados. 

5.4 Revisão ao Orçamento e alteração do mapa de Pessoal 

O CI aprovou a 1ª revisão orçamental de 2021 e a criação de 7 postos de trabalho no mapa de pessoal, a submeter 
à Assembleia Intermunicipal. 

6 Assuntos da UAD 

6.1 Fora de Cena - Ponto de situação e adiamento de ações para 2022 

O CI tomou conhecimento da pretensão de adiamento, para 2022, dos festivais integrados no programa “Fora de 
Cena”. 
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6.2 Planos de segurança da água 

O CI deliberou que se avance para um procedimento de contratação pública para aquisição de serviços para 
elaboração da Avaliação e Matriz de Risco e desenvolvimento dos Planos de Segurança da Água para 13 municípios 
do Alentejo Central. 

6.3 Candidatura Vespa Velutina 

O CI aprovou o orçamento e o modelo de comparticipação dos municípios na Candidatura ao Aviso POSEUR 15-

2021-02 destinado ao Combate e Deteção da Espécie Exótica Vespa Velutina. 

6.4 Transportes: Contrato serviços Essenciais e adicionais abril, maio e junho 

O CI aprovou a minuta do contrato com a discriminação dos respetivos serviços essenciais e adicionais a vigorar no 

segundo trimestre de 2021 e delegou no seu presidente os poderes de outorga de mesmo. 

6.5 Transportes: Ponto de situação SPTP, alterações feitas ao Sistema, e outorga do 
contrato de Concessão 

O CI delegou no seu presidente os poderes para outorgar o contrato a celebrar no âmbito do Concurso Público para 

a Exploração do Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros no Alentejo Central. 

6.6 Transportes: Serviço Ferroviário – ponto da situação 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação de implementação do PART ao serviço ferroviário. 

7 Assuntos da UIQ 

7.1 Licenciamento Microsoft - acordo de entidades adjudicantes 

O CI aprovou a constituição do Agrupamento de Entidades Adjudicantes formado entre a CIMAC e a CCDRA, com 

vista à realização do procedimento de contratação pública de "Licenciamento de Software de Suporte aos Serviços”, 

designando a CIMAC como representante do mesmo para efeitos de condução do procedimento de formação do 

contrato. Aprovou ainda a minuta do respetivo “Acordo para Constituição de Agrupamento de Entidades 

Adjudicantes”. 

7.2 OMG DataCentrer - delegação competências no Presidente 

No âmbito do Concurso Público para aquisição de “Serviços de Operação, Manutenção e Gestão de Infraestrutura 
de DATA CENTER CIMAC”, o CI delegou no seu presidente os poderes para a decisão de contratar, com a inerente 
autorização da despesa, e dos demais poderes conferidos pelo Código dos Contratos Públicos ao órgão competente 
para a decisão de contratar e no Primeiro-Secretário os poderes para, no âmbito da plataforma eletrónica de 
contratação pública, submeter e assinar as peças do procedimento e notificar a decisão de adjudicação. 

7.3 Informação sobre o projeto: Redes para a promoção da qualificação e do 
conhecimento no Alentejo 

O CI tomou conhecimento das atividades a desenvolver pela CIMAC no âmbito do projeto. 

 

 

Évora, 27 de maio de 2021. 
O Primeiro-Secretário 

 
 
 

Arq. André Espenica 


