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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 22 de junho de 2021: 

 

22 DE JUNHO DE 2021 

1 SANQ - ponto situação dos trabalhos 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação do projeto. 

2 GESAMB - Relatório de Execução 1º trimestre 

O CI tomou conhecimento do Relatório de Execução Orçamental e do Plano do 1.º trimestre de 2021, da 
GESAMB, bem como do parecer do Fiscal Único. 

3 Assuntos da UGPC 

3.1 Ponto de situação do PDCT-AC 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial do 
Alentejo Central. 

4 Assuntos da UGR 

4.1 Lista de procedimentos em curso 

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

4.2 Relatório e Contas 2020 

O CI aprovou, por unanimidade, os documentos de prestação de contas e a transferência do resultado 

líquido do período de 2020 para a conta «561 - Resultados Transitados - períodos anteriores». 

4.3 Libertação de Garantia bancária I-Quatro 

O CI aprovou a libertação parcial da garantia bancária da I-Quatro, prestada no âmbito do “Contrato de 
gestão de eficiência energética para a implementação de medidas de melhoria da eficiência energética 
nos sistemas de iluminação dos municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Alentejo 
Central, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central”. 

4.4 Mapa das dívidas 

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

4.5 Julgados de Paz 

O CI tomou conhecimento do processo de criação dos Julgados de Paz e deliberou avançar com o projeto. 
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5 Assuntos da UAD 

5.1 Ponto de situação GRM Montado 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação do procedimento de Concurso Público “Implementação 
da Grande Rota do Montado (Fase I)” e concordou em fazer um esforço para que sejam obtidas as 
autorizações em falta até final de agosto e assim se poder avançar com o 2º procedimento da obra. 

5.2 Alteração do contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências com Vendas Novas 

O CI aprovou o aditamento ao Contrato Interadministrativo de delegação de competências que permitirá 
ao Município de Vendas Novas assumir o exercício regular das competências como Autoridade de 
Transportes Municipal para o planeamento, contratualização e gestão dos serviços de transporte público 
flexível a implementar no Município e delegou no seu presidente os poderes para outorga da adenda ao 
contrato. 

5.3 Compensação ao operador pelos serviços essenciais 

O CI deliberou: 

− Prorrogar o “Contrato relativo à Operacionalização da Atribuição de Compensações Financeiras 

Destinadas a Mitigar os Impactes das Medidas de Emergência Adotadas no Setor do Transporte 

Público de Passageiros em Face da Situação de Pandemia” para julho de 2021 e delegar no seu 

presidente a possibilidade de prorrogar o referido contrato, de acordo com a disponibilidade 

financeira do Despacho n.º 3515-A/2021; 

− Reforçar o compromisso da verba necessária para suprir o desvio financeiro observado no segundo 

trimestre em relação ao previsto inicialmente pelo operador, bem como a verba necessária para o 

mês de julho. 

6 Assuntos da UIQ 

6.1 Festa da Malha - definição da data e do local; 

O CI deliberou adiar a 28ª Festa da Malha para 2022. 

6.2 Estudo de Transferência de Competências 

O CI aprovou a realização de uma sessão de trabalho, acompanhada pela Deloitte, com os municípios, a 
CIMAC e a equipa do Estudo para esclarecimento de dúvidas discussão de questões pendentes e análise 
de cenários. 

6.3 Licenciamento Microsoft 

Este assunto foi adiado para a próxima reunião. 

6.4 Programa Intermunicipal de Gestão da Privacidade 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação da implementação do projeto “Programa Intermunicipal 
de Gestão da Privacidade”. 
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6.5 Rede para a Promoção da Qualificação e do Conhecimento no 
Alentejo 

O CI deliberou definir para divulgação no projeto as seguintes atividades: “Rede Intermunicipal de 
Bibliotecas do Alentejo Central”, projeto “Chebec” e projeto Educativo Municipal de Montemor-o-Novo. 

6.6 PICIE 

O CI tomou conhecimento da prorrogação do projeto até 20/12/2021, sem reforço de verba. 

6.7 WifiTurismo@Alentejo Central 

O CI tomou conhecimento da contrapartida prevista para cada município no âmbito da adjudicação em 
curso. 

 

 

 

 

Évora, 13 de julho de 2021. 
O Primeiro-Secretário 

 
 
 

Arq. André Espenica 


