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ATA N.º 07/2022 
REUNIÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL  DA 

 CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL  

23 DE MARÇO DE 2022 

Aos vinte e três dias do mês de março de 2022, pelas 10:45 horas, nas instalações da CIMAC, teve 
início a sétima reunião, ordinária, do ano de 2022 do Secretariado Executivo Intermunicipal (S.E.) 
da CIMAC, constituído conforme decisão do Conselho Intermunicipal de 4 de novembro de 2021 
e eleito na Assembleia Intermunicipal de 30 de dezembro de 2021, estando presentes: 

 

• Primeiro-secretário André Espenica 

• Secretário intermunicipal Jerónimo José 

• Secretário intermunicipal Pedro Barbas 

 

Foi acordada a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 Instalações ....................................................................................................................................... 1 

2 Questões de Pessoal ........................................................................................................................ 1 

3 Representantes em Entidades Externas .......................................................................................... 2 

4 Plano de Comunicação CIMAC 2022 ............................................................................................... 2 

5 Questões de Agenda ........................................................................................................................ 2 

6 Reunião Ordinária da Assembleia Intermunicipal ........................................................................... 2 

 

1 Instalações 

O Secretariado Executivo fez um breve ponto de situação das necessidades das instalações da CIMAC 

designadamente as decorrentes da criação de novos postos de trabalho. 

2 Questões de Pessoal 

O Secretariado Executivo fez um ponto de situação dos procedimentos de contratação e de consolidação 

em curso. 
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3 Representantes em Entidades Externas 

O Secretariado Executivo analisou a deliberação do C.I. de 15 de março no que respeita aos 

representantes da CIMAC em entidades externas diversas, e deliberou enviar a informação atualizada a 

todos os municípios, bem como decidir sobre os casos em falta na próxima reunião do C.I. Deliberou 

também que essas mesmas entidades externas sejam informadas acerca dos representantes indicados 

apenas após a próxima reunião do C.I.  

4 Plano de Comunicação CIMAC 2022 

O Secretariado Executivo analisou a deliberação do C.I. de 15 de março no que respeita ao Plano de 

Comunicação e decidiu preparar a apresentação de propostas com base nessa deliberação, para levar à 

reunião do próximo C.I.  

5 Questões de Agenda 

O Secretariado Executivo fez um ponto de situação dos compromissos de agenda dos seus membros e 

deliberou realizar as próximas reuniões deste órgão nos dias 6 e 20 de abril, e 11 de maio.  

6 Reunião Ordinária da Assembleia Intermunicipal 

O S.E. deliberou propor à Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal da CIMAC que a 
próxima reunião ordinária da Assembleia Intermunicipal se venha a realizar no próximo dia 6 de maio, 
sexta-feira, nas instalações da CIMAC, pelas 18h00, incluindo, pelo menos, os seguintes assuntos, entre 
outros que venham a surgir: 

 

1. Documentos de Prestação de Contas de 2021 da GESAMB; 

2. Documentos de Prestação de Contas de 2021 da CIMAC; 

3. Revisão ao Orçamento e ao Plano de 2022 da CIMAC; 

4. Designação do ROC da CIMAC. 

 

 

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

 

O Primeiro-Secretário 

 

 

________________________________________ 
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O Secretário Intermunicipal 

 

 

________________________________________ 

 

O Secretário Intermunicipal 

 

 

________________________________________ 
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