cimac
ATA N 12/2018
REUNIÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL DA
CIMAC COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL
31 DE OUTUBRO DE 2018
-

Aos 31 dias do mês de outubro de 201$, pelas 16:00 horas, nas instalações da CIMAC, teve início
a décima segunda reunião, ordinária, do ano de 2018 do Secretariado Executivo Intermunicipal
(SE) da CIMAC, constituído conforme decisão do Conselho Intermunicipal de 6 de Março de 201$
e eleito na Assembleia Intermunicipal de 26 de Março de 201$, estando presentes:
•

Primeiro-secretário André Espenica

•

Secretário intermunicipal Francisco da Costa

Foi acordada a seguinte:

Ordem de Trabalhos:
1

Regras apoio a eventos

1

2

Obras edifício sede da CIMAC

2

1

Regras apoio a eventos

O SE apreciou a proposta do primeiro-secretário de critérios/regras para apoio a Eventos culturais e
desportivos:
Critérios para a atribuição de apoio (cumulativos):
1.

Natureza e âmbito da entidade: entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos cuja sede se
situe num dos 14 municípios associados da CIMAC

2.

Critério territorial da iniciativa ou conjunto de iniciativas a iniciativa ou conjunto de iniciativas
deve ter um impacto que extravase o âmbito local, quer porque se realiza em mais do que um
município, quer porque mobiliza recursos de mais do que um município (parceria, organização,
participantes, ...)

3.

Tipo de apoio a atribuir: apoios logísticos ou em espécie. Caso o apoio a prestar implique despesa
por parte da CIMAC o valor não poderá ultrapassar 2500€.

—

4. Apoio a entidades/atletas/artistas na participação em competições/eventos internacionais:

5.

será tida em conta a credibilidade do processo de seleção/apuramento para a competição/evento
em causa; caso se trate de atividade federada a atividade a apoiar deve ter sido homologada
pela respetiva federação; serão tidos em conta os demais apoios das entidades públicas; o apoio
da CIMAC será articulado com os dos municípios.
O apoio terá sempre um conjunto de contrapartidas para a CIMAC: inserção do logotipo da CIMAC
nos materiais de comunicação, colocação de publicidade nos locais do evento, etc
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31.10.2018

O SE deliberou aprovar estes critérios a ter como referências nas decisões de apoios pontuais a eventos e
iniciativas de natureza cultural ou desportiva.

2

Obras edifício sede da CIMAC

O SE analisou o Caderno de encargos para a realização de obras no edifício sede da CIMAC, no que se
refere ao âmbito da intervenção e às especificações técnicas da mesma, tendo deliberado concordar com
a proposta.

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

(André spenica)

O Secret4’rio Intermunicipal

À
(Francisco da Costa)

