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REUNIÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL DA
CIMAC COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL
13 DE JULHO DE 2018
Aos 13 dias do mês de Julho de 201$, pelas 11:30 horas, nas instalações da CIMAC, teve início a
-

sétima reunião, ordinária, do ano de 2018 do Secretariado Executivo Intermunicipal (SE) da
CIMAC, constituído conforme decisão do Conselho Intermunicipal de 6 de Março de 201$ 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

Consolidação mobilidade na categoria

1

2

Mobilidade Intercarreiras

2

3

OT da reunião do Cl de 17 de Julho

2

4

Outros assuntos
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1

Consolidação mobilidade na categoria.

Encontrando-se cumpridos todos os requisitos para a consolidação da mobilidade na categoria do
trabalhador Joaquim Miguel Galhardo, a saber, ocupação de lugar previamente previsto no mapa de
pessoal da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e acordo do Município de Évora (entidade de
origem), o Secretariado Executivo, ao abrigo da competência prevista na alínea n) do n2 1 do artigo 962
da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, delibera a consolidação da mobilidade na carreira e categoria de
técnico superior do trabalhador Joaquim Miguel Galhardo, nos termos do n2 3 do artigo 992 da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas aprovada em anexo à Lei n2 35/2014, de 20 de junho conjugada com a
alínea a) do n2 1 do artigo 122 do Decreto-Lei n2 209/2009, de 3 de setembro, passando o mesmo a
pertencer ao mapa de pessoal desta entidade.
A presente deliberação produz efeitos a 16 de julho de 2018.
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2

Mobilidade Intercarreiras

Atendendo a que a consolidação do trabalhador Joaquim Miguel Galhardo só agora foi efetuada nesta
entidade, o Secretariado Executivo delibera revogar, por erro nos pressupostos de facto, a deliberação
tomada na sua reunião de 13 de junho de 2018 onde foi determinada a mobilidade intercarreiras do
trabalhador acima indicado com efeitos a 1 de julho, porquanto a mesma só pode operar após a
mobilidade que estava sujeito cessar.
Nestes termos, o Secretariado Executivo delibera, de acordo com a informação da Unidade de Gestão de
Recursos presente à reunião de 13 de junho e atendendo à necessidade de assegurar o desempenho de
funções de especialista de informática com vista à eficiência e eficácia dos serviços, designar o trabalhador
Joaquim Miguel Galhardo para exercer as funções da carreira de Especialista de Informática, grau 1, nível
2, a que corresponde o nível remuneratório entre 23 e 24 posição da Tabela Remuneratória Única, em
regime de mobilidade intercarreiras pelo prazo de 18 meses com efeitos a 1 de agosto de 2018, uma vez
que o referido trabalhador possuí os requisitos necessários para o efeito.

3

OT da reunião do CI de 17 de Julho

O primeiro secretário apresentou os assuntos a propor para a agenda da reunião do Cl do próximo dia
17 de Julho:
1.

PDCT—AC: Ponto de situação do Pacto e metas para 2018. Deverá estar presente o

Vogal da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Alentejo 2020, Dr. Filipe Palma
para transmitir as preocupações da AG relativamente à execução do P0 e das metas
2.
3.
4.

para 2018.
Formação avançada para Eleitos. Feito o levantamento junto dos municípios,
apresenta-se uma proposta de programa de formação.
Pessoal: descongelamento de carreiras. Dar conhecimento ao Cl do ponto de situação
deste assunto.
Concessão da distribuição de EE em BT. A ERSE publicou as propostas de agregação dos
municípios para o concurso a lançar em 2019, estando em discussão pública até 17 de
Agosto. O Cl deverá lançar um processo de avaliação das alternativas para vir a tomar
posição relativamente às mesmas.

5.

Reunião havida com DGLAB. A DGLAB. A DGLAB solicitou à CIMAC uma reunião para

apresentar o Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Serviços das Bibliotecas
Públicas. Na mesma reunião abordou o “acordo” que tem com a AMA para a
disponibilização de serviços ao cidadão nas Bibliotecas Municipais. O Cl deverá tomar
decisões relativamente à preparação de um Contrato-programa a celebrar no quadro do
referido Programa de Apoio.
6.

Regime Jurídico do Transporte Público de Passageiros. Aproximando-se o fim do

período de transição previsto neste Regime é necessário tomar decisões relativamente à
assunção de competências.
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7.

Rede GADE. Assunto proposto pelo Presidente Bengalinha Pinto, cuja intenção deve ser
a necessidade de retomar as atividades da Rede de Gade.

8.

Apoio ao Consórcio Monte. O consórcio Monte pediu apoio à CIMAC. O Cl deliberou a
realização de uma reunião com a direção do consórcio que já se realizou. A proposta é
que a CIMAC contrate serviços de apoio à preparação do projeto da GRM.
Relatórios 1 Trimestre GESAMB. Para conhecimento do Cl.

9.

O SE deliberou avançar com esta proposta de agenda.

4

Outros assuntos

O SE abordou brevemente algumas iniciativas em curso e a programação das suas próprias reuniões no
período de férias

Nada mais havendo a tratar, o Primeiro-secretário deu por encerrada a reunião, tendo esta ata sido
aprovada em minuta.
O Primeiro-s

retário

(Andr’ Espenica)
O Secretário Intermunicipal

(Francisco da Costa)

