28.11.2018

ATA N 14/2018
REUNIÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL DA
CIMAC COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL
28 DE NOVEMBRO DE 2018
-

Aos 28 dias do mês de novembro de 2018, pelas 15:00 horas, nas instalações da CIMAC, teve
início a décima quarta reunião, ordinária, do ano de 2018 do Secretariado Executivo
Intermunicipal (SE) da CIMAC, constituído conforme decisão do Conselho Intermunicipal de 6 de
Março de 2018 e eleito na Assembleia Intermunicipal de 26 de Março de 2018, estando
presentes:
•
•

Primeiro-secretário André Espenica
Secretário intermunicipal Francisco da Costa

Foi acordada a seguinte:

Ordem de Trabalhos:
1

Venda de Imóvel após autorização do Cl

1

2

Venda de automóvel após autorização do Cl

1

3

Outros assuntos

2

1

Venda de Imóvel após autorização do CI

No uso da autorização concedida em reunião do conselho intermunicipal de 20/11/2018 para venda do
imóvel inscrito sob o artigo matricial 1092 da União de Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras e
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n2 283 sito na Rua Alexandre Rosado n2 36 22andar—
Fração 1, em Évora, o secretariado executivo deliberou nomear para a Comissão os seguintes funcionários:
Presidente: Patrícia Roberto
1 vogal: Ana Pinto
2 vogal: Lata Cambetas

O secretariado deliberou ainda aprovar a minuta do anúncio da hasta pública anexa à presente ata e
que a Praça será acompanhada pelo Dr2 Rui Tejo.

2

Venda de automóvel após autorização do CI

No uso da autorização concedida em reunião do conselho intermunicipal de 20/11/2018 para venda do
automóvel da Marca Citroen-Berlingo pelo valor base de licitação de €1.500,00 o secretariado executivo
deliberou por unanimidade aprovar a minuta do anúncio que se anexa à presente ata e determinar que a
abertura de propostas será feita na sua reunião de 09/01/2019 às 15h00.
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3
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Outros assuntos

O Secretariado analisou brevemente a evoIuço recente e perspetivas futuras dos seguintes assuntos que
a CIMAC tem acompanhado de perto:
ECoC—Candidatura de Évora a Capital europeia da Cultura em 2027
Hospital Central do Alentejo

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

(André Espenica)

O Secretário jiterrrfunicipal

(Francisco da Costa)

