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REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE AGUIAR DA BEIRA, PENALVA
DO CASTELO E SÁTÃO

ATA Nº 1/2017  DE 16 DE JANEIRO

Ao décimo sexto dia  de janeiro de 2017, pelas  17:00 horas,  reuniu na Sede da Associação de

Municípios de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão, situada na Rua Penedo de Moura,

3560-113, Romãs, Sátão, o Conselho Executivo. -------------------------------------------------------------

Estiveram presentes os Senhores: Dr. Alexandre Manuel Mendonça Vaz, Presidente do Conselho

Executivo da AMAPS e Presidente da Câmara Municipal de Sátão, os Vice-Presidentes, Joaquim

António Marques Bonifácio, Presidente da Câmara Municipal de Aguiar da Beira e Francisco Lopes

Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo.----------------------------------------

À hora marcada, o Sr. Presidente declarou aberta a reunião.-------------------------------------------------

De seguida, o Conselho Executivo passou a apreciar o ponto a  seguir indicado.-------------------------

----------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS--------------------------------------

1º- Solicitação de mobilidade de trabalhadores dos Municípios de Aguiar da Beira e Sátão,

através de Instrumento de Mobilidade.----------------------------------------------------------------------

Deliberação: Tendo em conta  a informação prestada pelo presidente deste Conselho Executivo, a

qual faz parte integrante desta ata, relativa ao pedido de cedência através de mobilidade na categoria

e intercarreiras de trabalhadores pertencentes ao Mapa de Pessoal da Autarquia de Aguiar da Beira e

Sátão, respetivamente, autoriza-se:------------------------------------------------------------------------------

- O pedido de mobilidade na categoria de Assistente Operacional do trabalhador, Artur José Ferreira

Almeida, atualmente pertencente ao Mapa de Pessoal da Autarquia de Aguiar da Beira;----------------

- A mobilidade na categoria do trabalhador, e que no caso de acordo entre os órgãos de origem e de

destino, seja operada para a AMAPS na carreira/categoria de Assistente Operacional, na posição 1,

nível 1, da correspondente tabela remuneratória única, que equivale a uma remuneração mensal de

557,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-O  pedido  de  mobilidade  intercarreiras  da  trabalhadora,  Carla  Alexandra  Almeida  Correia,

pertencente  atualmente  ao  Mapa  de  Pessoal  da  Autarquia  de  Sátão  na  Carreira/Categoria  de

Assistente Operacional;-------------------------------------------------------------------------------------------

- A mobilidade intercarreira da trabalhadora, e que no caso de acordo entre os órgãos de origem e de

destino, seja operada para a AMAPS na Carreira/Categoria de Assistente Técnica, na posição 1,

nível 5, da correspondente tabela remuneratória única, que equivale a uma remuneração mensal de

683,13€.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, pelas 18:30 horas foi encerrada a sessão, de que, para constar se lavrou

a ata, e que vai ser assinada por todos os presentes.-----------------------------------------------------------

O Presidente do Conselho Executivo

____________________________________________ 

 Vice-Presidente

______________________________________________

 Vice-Presidente

______________________________________________


