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DESPACHO No 3-S|ADAP/DRAAC-2020

Considerondo que o Decreto Legislotivo Regionol n" 27 /20O9lM de 21 de
ogosto, olterodo pelo Decreto Legislotivo Regionol no i2/2o15/M, de 2j de
dezembro, que estobelece o sistemo integrodo de gestÕo de ovolioçÕo do
desempenho no odministroçõo regionol outónomo do Modeiro, determino que

um dos intervenientes do processo de ovolioçõo do desempenho no ômbito de
codo serviço é o comissÕo poritório, o quol funciono junto do dirigente móximo

de codo seviço e tem competêncio consultivo poro oprecior propostos de
ovolioçÕo dodos o conhecer o trobolhodores ovoliodos, ontes do
homologoçõo,

Considerondo que o comissõo poritório é composto por quotro vogois

efelivos, sendo dois represenfontes do odministroçõo, um dos quois membro do
conselho coordenodor do ovolioçõo, designodos pelo dirigente móximo do
serviço, e dois representonÌes dos trobolhodores por estes eleitos,

Considerondo que os vogois representontes dos trobolhodores sõo

eleitos, pelo período de quotro onos, em número de seis, sendo dois efetivos e
quotro suplentes, otrqvés de escrutínio secreto pelos trqbolhodores que

constituem o universo de trobolhodores de todo o serviço ou de porte dele,

Considerondo que o processo de eleiçÕo dos vogois representontes dos

trobolhodores deve decorrer em dezembro e foi orgonizodo nos termos do meu

Despocho n'2-SIADAP/DRAAC-2020, de 27 de novembro, que foi publicitodo no

respetivo pÓgino eletrónicq e tronsmitido por correio eletrónico oos trobolhqdores

desto Direçõo Regionol,

considerondo que nÕo obstonte constor de meu Despocho no 2-

SIADAP/DRAAC-2020. de 27 de novembro. que os trobqlhodores do DireçÕo

Regionol do Ambiente e Alteroções Climóticos podiom indicor os membros de
meso de voto oïé oo dio 4 de dezembro de 2020 (sendo que, no ousêncio desso
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indicoçÕo, os mesmos seriom designodos pelo Diretor Regionol oté quorento e

oito horos ontes do reolizoçÕo do oto eleitorol), nÕo houve quolquer indicoçÕo

de trqbolhodores poro membros de meso de voïo,

Assim, oo obrigo do disposto no olíneo o) do no ó do ortigo 55o do

Decreto Leglslotlvo Regiorrc.rl rf 27l2OO9lM, cle 2l cle ugosto, olterodo pelo

DecreÌo LegisloÌivo Regionol n" 12l2Ol5lM, de 21 de dezembro, e do ponto 1 do

referido Despocho n' 2-SIADAP/DRAAC-2O2O, determino:

1 - Designor poro exercer os funções de membro do meso de voto

referente Ò eleiçÕo do comissoo poritório do DireçÕo Regionol, os trobolhodores

o seguir elencodos:

o) RuÌe Solete Abreu Freitos Copelo - Assistente Técnico, como vogol

efetivo;

b) lolondo Borros Androde Rodrigues - Assistente Técnico, como vogol

efetivo;

c) Morio do Poz Gouveio Gomes do Silvo - Coordenodoro Técnico,

como vogolsuplenïe;

d) Morio Cristino de Jesus Cordoso - Assistente Técnico, como vogol

suplente,

2 - Conforme determinodo no referido Despocho n" 2-SIADAP/DRAAC-

2020, o oto eleitorol dos vogois representontes dos ïrobqlhodores no comissÕo

poriÌório ocorreró no dio l0 de dezembro de 2020,

3 - A meso de voto do qto eleitorql o que se refere o porógrofo onterior

esÌoro locolizodo no solo 323A do DireçÕo Regionol do Ambiente e AlÌeroções

ClimóÌicos, locolizqdo Ò Ruq Dr, Pestonq Júnior, no ó, 3o qndor, Funchol, e

funcionqró dos l0 horos Òs l2 horos e 30 minutos e dos l4 horqs òs l7 horos, do

referido dio l0 de dezembro de 2O2O,
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4 - Divulgue-se o presente despocho pelos trqbolhodores do Direçõo

Regionol do Ambiente e Alteroções Climóticos e publicite-se o mesmo no pógino

eletrónico deste Serviço,

Funchol, 4 de dezembro de 2O20,

o

Monuel Aro Oliveiro

Rua Dr. Pestana Júnioç n.' 6, 3." andar - 90ó4-506 Funchat - Telefone 291 207 350 - Fax 291 229 438




