Acta n.º 1/2014
SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL
Para dar cumprimento ao disposto no artigo 95, nº 1, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aos
dezasseis dias do mês de janeiro do ano dois mil e catorze, pelas nove horas, em reunião ordinária no edifício
sede da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, esteve presente José Eduardo Alves Valente de
Matos, Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro,
enquanto único membro do Secretariado Executivo Intermunicipal, secretariado por Olga Maria Mendonça da
Silva Cravo, técnica superior da Comunidade Intermunicipal.
Iniciada a reunião, foram tratados os seguintes assuntos:
1. Segurança no Trabalho
Tomada a decisão de se promover uma reunião geral de funcionários da CI Região de Aveiro, durante o mês de
janeiro corrente, para – entre outros assuntos ‐ apresentação de Plano de Evacuação, elaborado pelo Hélder
Costa e validado pela técnica do serviço de Segurança e Medicina no Trabalho.
O Plano de Evacuação visa a prevenção e gestão de situações de risco, meios de prevenção e eficácia da
evacuação, tornando‐se essencial o conhecimento das medidas e orientações preconizadas por todos os
colaboradores da CI Região de Aveiro.
2. Acessibilidade e Atendimento
Tomada a decisão de estudar a introdução de rampa de acesso ao edifício, respeitando as características
arquitetónicas mas adaptando às exigências de mobilidade atuais, propondo à Câmara Municipal de Aveiro a
reconfiguração do passeio da Rua do Carmo – para além de suporte na melhoria da identificação direcional da
cidade para a sede e na valorização do próprio edifício/instituição.
Paralelamente, sendo a CIRA uma entidade de serviço público, reforçar o interface de atendimento/informação
próximo da entrada, sem alterar o layout estrutural e compatibilizando com os postos de trabalho instalados,
solicitando orçamento para essa adaptação já internamente consensualizada. Também como Entidade
Formadora Certificada, cabe à CIRA uma preventiva obrigação nestas matérias de Acessibilidade e Segurança
no Trabalho.
3. Arquivo CI Região de Aveiro / Assembleia Distrital
Face às deficientes condições, agravadas pelo recente temporal, em que se encontram no sótão os espaços de
arquivo neste edifício, onde são guardados os documentos e processos antigos da Assembleia Distrital de
Aveiro, AMRia e Associação Aveiro Digital, tomada a decisão de se propôr orçamentação para básicas obras de
recuperação e aquisição de estanteria, além de se promover a limpeza e organização do arquivo documental,
de forma a otimizar a organização e gestão do espaço, eliminando todos os materiais/documentos obsoletos,
danificados ou inutilizados e, desde logo, reduzindo potenciais riscos de segurança e acidente.
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Complementarmente, para o efeito foram contactados a ARH e o GAT para retirarem os depósitos que lhe
pertenciam e que devem integrar os seus arquivos próprios no edifício do antigo Governo Civil, no que
acederam e cuja colaboração se agradece.
4. Mais Centro – CIM Região de Aveiro
Realizada reunião com a Autoridade de Gestão Mais Centro (Prof.ª Dra. Ana Abrunhosa, Dra. Isabel
Damasceno, Dr. Luís Filipe e Eng.ª Maria João Correia) relativamente ao processo de Verificações no Local, das
quais são elaborados todos os relatórios, posteriormente enviados, pelo menos uma vez, para o Mais Centro
para “validação” e de quem se pretende a clareza e objetividade exigida na necessária rapidez dos processos, o
que positivamente se alcançou, pois se logo no primeiro envio para o mais Centro se iniciam os
problemas/dificuldades/constrangimentos, cada vez mais importa esclarecer o âmbito da Verificação Física e
Documental no Local, sobretudo quando há entendimento técnico diferente por parte das Estruturas de Apoio
Técnico das CIM e os técnicos da equipa de VL do Mais Centro.
Quisemos positiva e reciprocamente clarificar e simplificar esta necessariamente ampla e complexa relação
técnico‐burocrática, hoje abrangendo 113 projetos ( excecionando‐se aqui apenas os abaixo de 500.000€) dum
total de 192, assim:
Nº
projetos

Contratualização

62

Educação

51

Regeneração
Urbana

66

Outros
regulamentos

13

Totais

192

5. Interlocutores – Contratualização
No âmbito do projeto ‐ Contratualização ‐ tomada a decisão de convidar todos os interlocutores municipais
para uma sessão de trabalho, coordenada pela Estrutura de Apoio Técnico da Região de Aveiro, tendo como
objetivo fazer o balanço da execução dos projetos no âmbito da contratualização e concertar as ações futuras
de curto prazo.
A realizar no dia 22 de janeiro, com os seguintes pontos:
1 ‐ Ponto de situação da execução do Contrato de Delegação de Competências com Subvenção Global
2 ‐ Acompanhamento da Execução
‐ Pedido de pagamento final;
‐ Relatório Final;
‐ Verificação Física e Documental no Local;
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3 ‐ Aviso para submissão de candidaturas em regime de “Balcão Permanente” ‐ Candidaturas em regime de
aprovação condicionada em overbooking para investimentos de iniciativa municipal;

Não havendo mais nada a tratar, o Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal encerrou a reunião, tendo‐se
OLGA MARIA MENDONÇA DA SILVA
lavrado a presente ata que redigi e subscrevo ___________________________________________
e, depois de
CRAVO
assinada, será publicada no sítio da Internet da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, dando‐se
cumprimento ao disposto no ponto 4 do artigo 95.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Assinado de forma digital por OLGA MARIA MENDONÇA DA SILVA CRAVO
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Assinatura Qualificada do Cidadão, ou=Cidadão Português,
sn=MENDONÇA DA SILVA CRAVO, givenName=OLGA MARIA, serialNumber=BI081045786, cn=OLGA
MARIA MENDONÇA DA SILVA CRAVO
Dados: 2014.01.20 12:53:37 Z

O Secretário Executivo,
Digitally signed by JOSÉ EDUARDO ALVES
VALENTE DE MATOS
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão,
ou=Assinatura Qualificada do Cidadão,
ou=Cidadão Português, sn=ALVES VALENTE
DE MATOS, givenName=JOSÉ EDUARDO,
serialNumber=BI053897633, cn=JOSÉ
EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS
Date: 2014.01.20 12:47:46 Z

JOSÉ EDUARDO
ALVES VALENTE
DE MATOS
____________________________________________
José Eduardo de Matos
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