Acta n.º 3/2014
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
catorze dias do mês de fevereiro 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. 2ª Reunião de Gestão pela Melhoria
Decidiu‐se convocar a segunda reunião de gestão pela melhoria, para o dia 19 de fevereiro de 2014, pelas
9:30H, com a seguinte agenda de trabalho:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprovação da ata da última reunião
Objetivos Estratégicos/SIADAP
Organigrama: reavaliação face aos Objetivos Estratégicos
Layout: reavaliação face ao Organigrama
Obras e Layout
SGD e SCI
Plano de Comunicação
Obras
Segurança, Proteção Civil e Socorrismo: Marcação da data do simulacro de uma situação de
emergência
10. Próxima reunião mensal.
2. Tolerância de Ponto dia 4 de março (Carnaval)
Tendo por base a deliberação do Conselho Intermunicipal sobre o presente assunto, decidiu‐se dar tolerância
de ponto aos funcionários da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro na terça‐feira de Carnaval, dia 4
de março de 2014.
3. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para Corpos de Bombeiros
No âmbito da confirmação de Decisão Favorável de Financiamento, da candidatura POVT‐12‐0436‐FCOES‐
000196 ‐ Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para Corpos de Bombeiros, foi deliberado pedir
um esclarecimento à Direção‐Geral de Administração Interna (Direção de Serviços de Gestão de Fundos
Comunitários) sobre a não elegibilidade do IVA à luz de esclarecimento emitido pela Autoridade Tributária e
Aduaneira, que considera a possibilidade de restituição do mesmo às Comunidades Intermunicipais.
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4. Reunião com o Turismo do Centro (BTL)
Decidiu‐se realizar uma reunião de trabalho, no dia 14 de fevereiro de 2014, com o objetivo de fechar o
modelo de participação da Ria de Aveiro na BTL 2014 ‐ Bolsa de Turismo de Lisboa, conciliando as ações a
realizar‐se através do PRORia (TCP) e através da Campanha de Produtos (CIRA).
5. Apreciação de Propostas Bancárias
Considerando os constrangimentos que têm ocorridos com a Caixa Geral de Depósitos sempre que se verificam
alterações nas contas de depósitos à ordem, e a não resolução atempada das reclamações apresentadas,
assumindo práticas de gestão pela melhoria e procurando alternativas mais favoráveis à Comunidade
Intermunicipal, decidiu‐se avançar com o contacto a outras instituições bancárias.
6. Reunião com Mesa da Assembleia Intermunicipal
Com o objetivo de melhorar a articulação da Mesa da Assembleia Intermunicipal com os procedimentos
internos, tornar o seu funcionamento mais expedito e melhorar a organização das sessões, realizou‐se uma
reunião de trabalho, a 7 de fevereiro, onde se debateram os seguintes assuntos:
 Regimento – proposta de alteração;
 Convocatórias e Atas – novas abordagens;
 AM Anadia – Tomada de posse dos membros da AM Anadia – análise e discussão dos
procedimentos a adotar;
 Nova disposição do Salão Nobre – propostas apresentadas.

7. Aquisições e Despesas Autorizadas
Foi deliberado promover as seguintes aquisições:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Propostas Bancárias
‐ Revisão viatura Hyundai Santa Fé

Não havendo mais nada a tratar, o Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal encerrou a reunião, tendo‐se
OLGA MARIA MENDONÇA DA SILVA CRAVO e, depois de
lavrado a presente ata que redigi e subscrevo ___________________________________________
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.

O Secretário Executivo,
JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS
____________________________________________
José Eduardo de Matos
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