Acta n.º 6/2014
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
trinta e um 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.

Organograma

Deliberado implementar o novo Organograma aprovado pelo Conselho Intermunicipal da CIM Região de Aveiro
a 17 de março de 2014.

2.

Rede Jurídica Intermunicipal

Deliberado promover a primeira reunião da Rede Jurídica Intermunicipal, com os respetivos interlocutores dos
Municípios, a realizar no dia 20/03/2014, na sede da CIM Região de Aveiro e com a seguinte ordem de
trabalhos:
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1. Criação de Serviço Jurídico de apoio corrente à CIM:
2. Definição de áreas de trabalho comum e sua operacionalização:
a) Legislação:
i) Resumo diário de legislação publicada no DR:
ii) Harmonização de aplicação:
b) Código Regulamentar Intermunicipal:
c) Boas Práticas:
3. Próxima Reunião Rede Jurídica
3.

Reunião sobre Programas Operacionais Regionais e Temáticos

Estando em consulta pública versões preliminares dos diversos Programas Operacionais Regionais e Temáticos
para o próximo quadro de programação (2020), a ANMP tem vindo a desenvolver contactos com o Governo,
no sentido de procurar assegurar que os Municípios e as respetivas CIMs e Áreas Metropolitanas vejam criadas
condições para uma eficaz participação no esforço nacional, como beneficiários diretos e insubstituíveis na
criação de melhores condições de vida e de trabalho para as famílias e os agentes sociais e económicos nos
seus territórios.
Tendo em vista a troca de informações e a discussão de objetivos comuns e formas de os atingir, na atual fase
de consulta pública e fases subsequentes, deliberado participar na reunião que terá lugar dia 26 de março, em
Tomar, CIM do Médio Tejo, Convento de S. Francisco, promovida pela ANMP, onde serão apresentadas as
nossas preocupações.
4.

Obras suspensas a cargo da Administração Central

Considerando a importância desta matéria na negociação do novo quadro comunitário, cujas negociações
estão em curso e com prazos limitados, foi decidido colaborar com a ANMP no envio de informação e
esclarecimentos adicionais sobre as obras a cargo da Administração Central, cuja execução física foi iniciada e
posteriormente suspensa, encontrando‐se, portanto a obra inacabada.
5.

Projeto Aqua‐add

Deliberado participar numa sessão de trabalho do projeto AQUA‐ADD – Potenciar o valor acrescentado da
água no desenvolvimento local e regional, que a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro vai realizar,
em parceria com a Universidade de Aveiro, no próximo dia 26 de março de 2014, pelas 14H30 na sua sede (Rua
do Carmo nº 20‐1º, Aveiro) de acordo com o Programa em anexo:
▪ Introdução
▪ O Projeto Aqua‐add
▪ Planeamento e desenho do espaço verde/azul para prevenção de cheias e criminalidade
▪ Avaliação cenários de planeamento na cidade de Aveiro, utilizando a ferramenta de apoio à decisão
SULD‐Aveiro.
▪ Como e quais as políticas e práticas que se pode influenciar
▪ Encerramento
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6.

Assembleia Geral da ATRIAG

Deliberado participar na Assembleia Geral da ATRIAG – Associação para Tratamento de Resíduos Industriais de
Águeda, a realizar no próximo dia 27 de março às 19:00 horas, no auditório da A.E.A: ‐ Associação Empresarial
de Águeda, na qualidade de concedente das instalações e equipamentos da ECTRI – Estação Coletiva de
Tratamento de Resíduos Industriais, construída pela AMRIA em 1993.
7.

Projeto Sabores da Ria

Deliberado colaborar com a iniciativa "Sabores da Ria" promovida pelo JUMBO Aveiro, a realizar em parceria
com a Comunidade Intermunicipal da Região e Aveiro através do Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro.
8.

Município da Guarda ‐ Feira Ibérica de Turismo 2014

A Feira Ibérica de Turismo (FIT) procura ser uma plataforma de divulgação, promoção, captação e
desenvolvimento de fluxos turísticos e de valorização dos recursos endógenos da região transfronteiriça da
Guarda. A realização deste evento tem como objetivos principais a promoção do progresso, o intercâmbio
fronteiriço e o estímulo ao relacionamento comercial e o desenvolvimento económico do setor.
A convite do Município da Guarda foi deliberado que a CIM da Região de Aveiro participará nesta iniciativa, que
terá lugar entre os dias 1 e 4 de maio de 2014, no âmbito da Campanha Produtos da Ria.
10.

Aquisições e Despesas Autorizadas

Foi deliberado promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Material de escritório:
• Aquisição de Selo Branco
• POPH 2014
‐ Campanha Promocional Ria de Aveiro:
• Aquisição de publicação em suplemento Diário de Aveiro
• Participação na Feira Ibérica de Turismo (Guarda)
‐ Aquisição de Serviços de Formação – Formadores Externos
‐ Aquisição de Serviços de Formação âmbito da Promoção do Livro e da Leitura
‐ Aquisição e Aplicação de Película no Vidro da Sala de Formação

Pagamentos
‐ PT Empresas
‐ CAMEEL
‐ Electroneiva, Lda.
‐ Staples
‐ AIP Feiras, Congressos e Eventos

Montante (c/ IVA)
276,43€
464,49€
142,68€
76,96€
71,03€
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Não havendo mais nada a tratar, o Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal encerrou a reunião, tendo‐se
Olga Maria Mendonça da Silva Cravo
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 ALVES VALENTE DE MATOS
____________________________________________
José Eduardo de Matos
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