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ATA N.º 08/2022 
REUNIÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL  DA 

 CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL  

6 DE ABRIL DE 2022 

Aos seis de abril do mês de abril de 2022, pelas 12:00 horas, nas instalações da CIMAC, teve início 
a oitava 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 Questões de Agenda ........................................................................................................................ 2 

 

1 Instalações 

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

designadamente as decorrentes dos problemas de climatização do edifício-sede. 

2 Questões de Pessoal 

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

em curso. 

Neste ponto, após análise curricular e entrevistas para recrutamento de um técnico superior na área de 
Ação Social, decorridas a 4 de abril nas instalações da CIMAC, o Secretariado Executivo deliberou avançar 
com o processo de contratação da candidata Nídia Gonçalves em regime de Cedência de Interesse Público, 
por considerar que a mesma é dotada de um perfil técnico adequado ao posto de trabalho em questão. 
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3 Questões de Agenda 

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

deliberou retomar, após o período Pascal, as visitas no âmbito do programa de contacto de proximidade 

com as entidades participadas pela CIMAC, as CIM do Alentejo e os municípios associados. 

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

 

O Primeiro-Secretário 

 

 

________________________________________ 

 

 

O Secretário Intermunicipal 

 

 

________________________________________ 

 

O Secretário Intermunicipal 

 

 

________________________________________ 
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