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Acta	n.º	5/2014	
 

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 março 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. 	Arquivo	da	Região	de	Aveiro	

Deliberado reestruturar o atual espaço de arquivo no edifício sede da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Aveiro, convidando Norvinda Leite, do Arquivo Municipal de Estarreja, para uma visita de trabalho, afim de se 

definirem as mínimas condições/adaptações e equipamentos para se usar os espaços possíveis no 2ª andar. 

Foram  indicadas  as  funcionárias  Maria  del  Cielo,  com  Isabel  Madaleno,  para  assumirem  essa  tarefa  e 

acompanhamento, propondo os passos seguintes necessários. 

2.		Sessão	de	trabalho	com	as	Comunidades	Intermunicipais	na	CCDRC	

Deliberado participar na sessão de  trabalho promovida pela CCDRC, com as Comunidades  Intermunicipais, a 

realizar no dia 11 de março de 2013, nas instalações da CCDRC, em Coimbra. Nesta sessão de trabalho far‐se‐á 

a abordagem dos seguintes tópicos: 

I. Informações Gerais; 
II. Ponto de situação: verificação no local e encerramento; 
III. As Comunidades Intermunicipais e o Empreendedorismo de Base Local; 
IV. Diversos 

3. Projecto	Europeu	ENDURANCE	

O  projeto  ENDURANCE  “EU‐wide  establishment  of  enduring  national  and  european  support  networks  for 

sustainable  urban mobility”  decorre  de  2013  a  2016  e  tem  como  objetivo  apoiar  as  cidades  e  regiões  no 

desenvolvimento de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável (SUMP), em Portugal designados por Planos de 

Mobilidade e Transportes (PMT). 

Ciente  do  papel  decisivo  que  as  autarquias  locais  têm  na  alteração  das  atuais  condições  de  acessibilidade, 

transportes  e mobilidade  no  nosso  país,  o  Instituto  da Mobilidade  e dos  Transportes,  I.P.,  convidou  a  CIM 

Região  de  Aveiro  a  colaborar  neste  projeto,  tendo  sido  deliberado  indicar  a  Engª  Patrícia  Castro,  como 

interlocutora desta Comunidade Intermunicipal, para o projeto. 
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4. 	Candidatura	POVT	 ‐	Aquisição	 de	 Equipamentos	de	Proteção	 Individual	 para	 Corpos	de	
Bombeiros	

Perante  a  comunicação  do  POVT,  relativa  à  Decisão  Favorável  de  Financiamento  da  candidatura  para 

"Aquisição  de  Equipamentos  de  Proteção  Individual  para  Corpos  de  Bombeiros",  deliberado  comunicar  a 

aceitação da decisão. 

Paralelamente,  contestando  a  decisão  de  não  elegibilidade  do  IVA à  luz  do  esclarecimento  emitido  pela 

Autoridade Tributária e Aduaneira, considerando que a candidatura da Comunidade Intermunicipal da Região 

de Aveiro não  integra Bombeiros Profissionais, não  tendo por  isso possibilidade de  recuperação do  IVA por 

qualquer meio. 

5. 	Aquisições	em	Agrupamento	

De forma a operacionalizar as aquisições em agrupamento definidas (nesta fase), foi deliberado remeter   aos 

Municípios  um  ficheiro  para  recolha  de  informação  sobre  a maturidade  dos  respetivos  procedimentos  em 

vigor, com informação exemplificativa da própria CIM Região de Aveiro.  

Foi igualmente deliberado solicitar o envio dessa informação até ao dia 20 de março, para o técnico Dr. Rodolfo 

Caprichoso.   

6. Objetivos	Estratégicos	da	CIM	Região	de	Aveiro	

Deliberado aprovar os novos objetivos estratégicos da Comunidade Intermunicipal para o biénio 2014‐2015 e 

remeter ao Conselho Intermunicipal para aprovação. 
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7. 	Aquisições	e	Despesas	Autorizadas	
 

 Foi deliberado promover as seguintes aquisições e pagamentos: 

 
Aquisições Bens e Serviços 

‐ BTL 2014  ‐ Aquisição  serviços de organização e  logística de 

momento  de  degustação  no  âmbito  da  Campanha 

Promocional Ria de Aveiro 

 

 
 

Pagamentos  Montante (c/ IVA) 

‐ FERLIMPA 587,10€

‐ A.E.V.A. 9.225,00€

‐ CFA, sroc 707,25€

‐ CEFA  750,00€

‐ Restaurante "O Sargento" 54,33€

‐ INCM  455,67€

‐ VIA VERDE 34,50€

‐ AIP‐FCE 71,04€

‐ GALPGESTE 20,01€

‐ PORTUGÁLIA 48,70€

 
                
Não havendo mais nada a tratar, o Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal encerrou a reunião, tendo‐se 

lavrado a presente ata que redigi e subscrevo ___________________________________________ e, depois de 

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 de Matos 
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