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PARTE H
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA
Declaração de retificação n.º 1125/2015
Por ter saído com inexatidão o Aviso n.º 14348/2015, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 239, de 7 de dezembro de 2015,
relativamente ao posto de trabalho para um técnico superior — área de
engenharia civil, retifica-se:
Onde se lê:
“7.2.2 — Inscrição na Ordem dos Engenheiros.”
deve ler-se:
“7.2.2 — Inscrição na Ordem dos Engenheiros ou na Ordem dos
Engenheiros Técnicos.”
Concede-se o prazo suplementar de 10 dias úteis, a contar da data de
publicação da presente declaração de retificação, para apresentação de
candidaturas que reúnam os requisitos de admissão previstos naquele
aviso, salvaguardando-se todas as que foram apresentadas no prazo
por ele concedido.
14 de dezembro de 2015. — O Secretário-Geral, Dr. Luís Monteiro.
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CIMAC — COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
DO ALENTEJO CENTRAL
Despacho n.º 15511/2015

2 — A Comunidade Intermunicipal assegura também a articulação das
atuações entre os municípios e os serviços da Administração Central,
nas seguintes áreas:
a) Redes de abastecimento público, infraestruturas de saneamento
básico, tratamento de águas residuais e resíduos urbanos;
b) Rede de equipamentos de saúde;
c) Rede educativa e de formação profissional;
d) Ordenamento do território, conservação da natureza e recursos
naturais;
e) Segurança e proteção civil;
f) Mobilidade e transportes;
g) Redes de equipamentos públicos;
h) Promoção do desenvolvimento económico, social e cultural;
i) Rede de equipamentos culturais, desportivos e de lazer.
3 — Cabe igualmente à Comunidade Intermunicipal designar os
representantes das autarquias locais em entidades públicas e entidades
empresariais sempre que a representação tenha natureza intermunicipal.
4 — Para assegurar a realização das suas atribuições a Comunidade
Intermunicipal poderá ainda, nos termos da legislação aplicável:
a) Criar e explorar serviços próprios;
b) Criar ou participar em associações, empresas, cooperativas e fundações;
c) Associar-se com outras entidades públicas, privadas ou do setor
social e cooperativas;
d) Constituir empresas intermunicipais;
e) Concessionar a gestão e exploração de serviços.
Artigo 3.º

Alteração do Regulamento Interno da Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC)
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 15.º da Lei
n.º 77/2015 de 29 de julho, o Conselho Intermunicipal deliberou, em
10 de novembro de 2015, aprovar o seguinte:
Regulamento Interno da CIMAC

CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Natureza jurídica e legislação aplicável
1 — A Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, doravante
designada por “CIMAC” ou por “Comunidade” é uma entidade intermunicipal, com a natureza de associação pública de autarquias locais,
nos termos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.
2 — A CIMAC rege-se pela lei referida no artigo anterior, pelos seus
estatutos e, no que se refere à sua organização e funcionamento interno,
pelo presente regulamento, conforme disposto no n.º 2 do artigo 106.º
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e na Lei 77/2015, de 29 de julho.
Artigo 2.º
Atribuições
1 — Nos termos da Lei e dos respetivos estatutos, a CIMAC prossegue
os seguintes fins públicos:
a) Promoção do planeamento e da gestão da estratégia de desenvolvimento económico, social e ambiental do território abrangido;
b) Articulação dos investimentos municipais de interesse intermunicipal;
c) Participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento
regional, designadamente no âmbito do Quadro de Referência Estratégico
Nacional — QREN;
d) Planeamento das atuações de entidades públicas, de caráter supramunicipal.

Princípios de Funcionamento dos Serviços
O funcionamento dos serviços desenvolve-se no quadro jurídico
definido pela lei e pelos estatutos e orienta-se pelos seguintes princípios:
a) Os serviços orientam a sua atividade para a prossecução dos objetivos de natureza política, social e económica, definidos pelos órgãos
da Comunidade;
b) A gestão atende aos princípios técnico-administrativos da gestão
por objetivos, do planeamento, programação, orçamentação e controlo
das suas atividades;
c) A estrutura de serviços é do tipo matricial, flexível e dinâmica
de modo a garantir a plena operacionalidade de uma organização de
reduzidas dimensões;
d) A participação e responsabilização dos trabalhadores.
Artigo 4.º
Do Planeamento, Programação e Controlo
1 — A atividade dos serviços será referenciada a planos globais ou
setoriais, aprovados pelos órgãos da Comunidade.
2 — Os serviços colaborarão com os órgãos da Comunidade na formulação dos diferentes instrumentos de planeamento e programação
que, uma vez aprovados, assumem caráter vinculativo.
3 — São considerados instrumentos de planeamento, programação e controlo, sem prejuízo de outros que venham a ser definidos, as
GOP — Grandes Opões do Plano, Orçamento, o Relatório de Gestão e
os regulamentos internos.
4 — Os serviços implementarão os procedimentos necessários ao
acompanhamento e controlo de execução dos planos, programas e orçamentos, elaborando relatórios periódicos sobre os níveis de execução
(física e financeira), com o objetivo de possibilitar a tomada de decisões
e medidas de reajustamento que se mostrem adequadas.
Artigo 5.º
Da Coordenação
As atividades dos serviços da Comunidade são objeto de coordenação
permanente, cabendo ao Secretariado Executivo coordenar os diferentes responsáveis dos serviços no quadro das orientações do Conselho
Intermunicipal e dos instrumentos de planeamento, programação e
controle.

