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ATA N 02/20 19
REUNIÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL DA
CIMAC COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL
30 DE JANEIRO DE 2019
-

Aos 30 dias do mês de Janeiro de 2019, pelas 11:30 horas, nas instalações da CIMAC, teve início
a segunda reunião, ordinária, do ano de 2019 do Secretariado Executivo Intermunicipal (SE) da
CIMAC, constituído conforme decisão do Conselho Intermunicipal de 6 de Março de 2018 e eleito
na Assembleia Intermunicipal de 26 de Março de 2018, estando presentes:
•
•

Primeiro-secretário André Espenica
Secretário intermunicipal Francisco da Costa

Foi acordada a seguinte:

Ordem de Trabalhos:
1

SANQ Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificação. Rede de Oferta Formativa
para o ano letivo 2019-2020;

1

2

Execução do PA 2019

1

3

Reforço de pessoal CIMAC

1

4

Venda de automóvel após autorização do CI

2

1

-

SANQ Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificação.
Rede de Oferta formativa para o ano letivo 2019-2020;
-

O SE apreciou uma proposta dos serviços de pronúncia sobre as Relevâncias das Qualificações para a região,
no quadro da Antecipação de Necessidades Regionais de Qualificação, tendo deliberado aprovar a proposta dos
serviços.

2

Execução do PA 2019

O SE apreciou a situação dos principais projetos integrantes do Plano de Ação da CIMAC para 2019.

3

Reforço de pessoal CIMAC

O SE avaliou as necessidades de pessoal no curto e médio prazo, atendendo às tarefas em curso e
previstas, e tendo em conta a previsível assunção de novas competências, designadamente, no
imediato, as relacionadas com os transportes públicos. Dessa avaliação resultam as seguintes

necessidades de contratação ou integração de RH via procedimentos concursais ou mecanismos de
mobilidade:

30.01 .2019

UIQ:
•

Engenheiro Informático Abertura de procedimento concursal;

•

Técnico de Gestão

•

Assistente técnico

-

—

—

Abertura de procedimento concursal
recrutamento via mobilidade

UAD
Eng. Geografo/SIGs Abertura de procedimento
Economia e desenvolvimento Abertura de procedimento concursal.
Cultura (técnico superior e assistente técnico)—recrutamento via mobilidade.
—

UGR
Substituição temporária de Ana Caeiro
substituição via mobilidade.

(por licença de parto) Avaliar possibilidade de

UGPC

Eng.2 Civil

-

a recrutar via mobilidade.

Necessidade de reforço de recursos por técnico com experiência nas tarefas da unidade.
Possibilidade de recurso a mobilidade.

4

Venda de automóvel após autorização do CI

Conforme indicado no anúncio, que se anexa à presente ata, procedeu-se à abertura de propostas para
compra do automóvel propriedade da CIMAC:
Marca Citroen Berlingo
Matricula 20

—

BZ

—

22

Data 25—07—2006
Cilindrada

—

1315

Gasóleo
Km: cerca de 244.000
Verificou-se que foi apenas rececionada uma proposta.
Analisada a proposta, com o valor de €1510,00 (mil quinhentos e dez euros), verificou-se que cumpre
com o exigido, estando acompanhada de cheque no valor de €75.50 (setenta e cinco euros e cinquenta
cêntimos).
Nestes termos, determina-se:
-

A adjudicação provisória ao proponente identificado na proposta anexa à presente ata;

A notificação ao comprador desse facto para, no prazo de 10 dias úteis, proceder ao pagamento do
restante do valor de aquisição e apresentar documentos comprovativos de ter a sua situação contributiva
regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança Social.

-

-

a delegação no primeiro-secretário dos poderes para a adjudicação definitiva.
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Nada mais havendo a tratar, o Primeiro-secretário deu por encerrada a reunião, tendo esta ata sido
aprovada em minuta.
O Primeiro-s1écretário

(André Eenica)

O secretáriointermunicipai

‘í
(Francisco da Costa)

