Acta n.º 4/2014
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
vinte e sete 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. Cedência de sala para reunião ‐ Licenciamento Zero
Tomada a decisão de cedência de uma sala, para a realização de uma sessão de formação/testes sobre a
plataforma eletrónica de apoio ao "Licenciamento Zero", promovida pela Agência para a Modernização
Administrativa (AMA), enquanto responsável pelo desenvolvimento da plataforma.
A referida sessão de formação irá ocorrer no dia 21 de abril de 2014, nas instalações da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro, com a participação de técnicos dos Municípios associados.
2. Cedência de sala para reunião ‐ COMAC
Tomada a decisão de cedência de sala, para a realização da 15ª reunião da COMAC Baixo Vouga, no dia 6 de
março de 2014, pelas 10:00 horas, nas instalações da CIM Região de Aveiro.
3. Workshop no âmbito do projeto GEPETO/CCR‐Sul
A CIM Região de Aveiro foi convidada a participar no Workshop no âmbito do projeto GEPETO/CCR‐Sul ‐ Estudo
de caso da Ria de Aveiro, a realizar na Murtosa, sob o tema: "Marisqueio ‐ Intercâmbio Ria de
Aveiro/Cambados", com o objetivo de partilhar conhecimento para uma pesca sustentável.
Tomada a decisão de participar no evento, indicando o Biólogo do GAC‐RA como interlocutor para o efeito.
4. Projetos Sabores da Ria
Mediante solicitação do JUMBO, decidiu‐se realizar uma reunião de trabalho, no dia 28 de fevereiro de 2014,
com o interlocutor do GAC‐RA, com o objetivo de promover os produtos da região, assim como também a
própria região.
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5.

Bolsa de Turismo de Lisboa

Concertado o programa da Campanha Ria de Aveiro na Bolsa de Turismo de Lisboa 2014, que decorrerá de 11 a
16 de março na Feira Internacional de Lisboa.
Em articulação com a TCP – Turismo Centro de Portugal, foi definido com o GAC‐RA, o conjunto de ações e
interações externas, quer na operação reservada à CIM Região de Aveiro, a decorrer dia 13 (quinta‐feira),
17h00 ‐ 19h00, com a apresentação da "Agenda de Eventos Ria de Aveiro" 2014, do "Ria de Aveiro Weekend"
2014, além dos Produtos e Serviços Ria de Aveiro, quer na animação de fim de semana com os Municípios
interessados.
6. Aquisições e Despesas Autorizadas
Foi deliberado promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Aquisição equipamento administrativo para o Salão Nobre
‐ Aquisição telemóvel
‐ Aquisição coluna para monitor

Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ SOCARTO ‐ Fatura nº 1/2014
‐ ESTEREOFOTO ‐ Fatura nº 114013/2014
‐ OFFICE MEGASTORE ‐ Papelave ‐ Fatura nº 400394/2014

5.549,76€
1.476,00€
244,87€

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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