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Acta	n.º	7/2014	
 

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 

quinze dias do mês de abril 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. Reunião	"Caminhos	de	Fátima"	

Deliberado  implementar o concertado em reunião na Associação de Municípios Terras de Santa Maria, em S. 

João da Madeira, donde resultou a decisão de organização de um grupo de trabalho que, nesta primeira fase, 

organizasse um primeiro caderno de encargos  base de uma candidatura a fundos comunitários com um valor 

estimado na ordem dos 2.500.000 Euros. 

Desse grupo fazem parte um representante do concelho de Ourém, um representante do Santuário de Fátima, 

um  representante da Área Metropolitana do Porto, um  representante das Comunidades  Intermunicipais de 

Leiria, Coimbra e Aveiro respetivamente. 

2. Atualização/revisão	do	Regimento	da	Assembleia	Intermunicipal	

Deliberado remeter à Mesa da Assembleia Intermunicipal uma proposta de atualização/revisão do Regimento, 

tendo em conta as alterações legais supervenientes e uma maior eficácia na sua organização e funcionamento, 

correspondendo  ao  atual  desafio  de  órgãos  políticos  mais  expeditos  e  capacitados  para  respostas  aos 

problemas e desafios que se colocam nos tempos que correm. 

3. Pedido	de	Cartas	Militares	1:25.000	

Mantendo o procedimento adotado para outros Municípios associados, deliberado ceder ao Município de Ovar 

as  folhas  143,  153  e  163,  completas  e  georreferenciadas  em  formato  TIFF,  das  Cartas Militares  à  escala 

1:25.000. 

4. Candidatura	EU	Marie	Curie	Actions	Programme	‐	"The	Role	of	Universities	in	Innovation	
and	Regional	Development"	

Deliberado integrar o consórcio do projeto "The Role of Universities in Innovation and Regional Development", 

proposto  pela  Universidade  de  Aveiro,  ficando  a  representação  da  CIM  Região  de  Aveiro  assegurada  pelo 

Secretário Executivo Intermunicipal.    
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O projeto visa a criação de uma rede de formação inovadora (Innovative Training Networks ‐ ITN). O objetivo 

do Programa de Formação é equipar a próxima geração de  investigadores com as competências necessárias 

para  trabalhar  em  determinados  setores,  colaborando  com  um  vasto  leque  de  agentes  que  procuram  a 

aplicação  prática  dos  seus  conhecimentos  especializados  e,  neste  processo,  criando  novos  conhecimentos 

sobre o papel e contributo das Universidades para a inovação e desenvolvimento regional. 

5. Sessão	de	trabalho	CIMs	‐	Verificações	no	local	

Deliberado participar na sessão de trabalho, promovida pelo Mais Centro, dirigida aos técnicos das EATs CIM 

envolvidos  nos  processos  de  verificação no  local  (e/ou  verificações  de  conformidade)  das  operações 

cofinanciadas,  no  dia  09  de  Abril,  a  partir  das  10:00  horas,  em  Coimbra,  com  vista  à  sistematização  dos 

procedimentos: 

 Entre  a  AG  e  as  EATs  CIM,  de  apresentação  e  apreciação  dos  relatórios  de  verificação  física  e 

documental no  local, dos relatórios de conformidade da operação, das decisões finais da verificação 

física e documental no local e das apreciações de relatório final da operação; 

 Entre as EATs CIM e os Beneficiários, de preparação e elaboração dos relatórios de verificação física e 

documental no  local, dos relatórios de conformidade da operação, das decisões finais da verificação 

física e documental no local e das apreciações de relatório final da operação;  

 Relativos aos técnicos das EATs responsáveis pelos processos, nomeadamente as ações a efetuar no SI 

Mais  Centro  (GEP)  nas  diferentes  fases  de  análise,  apreciação  e  validação  do  relatório  final  da 

operação. 

A representação da CIM Região de Aveiro será assegurada pelos técnicos Rogério Pais, Patrícia Castro e Mário 

Couto.  

6. Sessão	de	Abertura	VI	Jornadas	Técnicas	de	Segurança	no	Trabalho	da	AEVA_9	de	Abril	

Deliberado  a  participação  do  Secretário  Executivo  Intermunicipal  na  sessão  de  abertura  das  VI  Jornadas 

Técnicas de Segurança no Trabalho, evento agendado para os dias 9 e 10 de Abril no Auditório Eng.º Victor 

Matos da EPA, a convite do Conselho de Administração da AEVA – Associação para a Educação e Valorização da 

Região de Aveiro e as Técnicas Superiores de Segurança no Trabalho desta associação. 

7. Candidatura	 POVT‐12‐0436‐FCOES‐000196	 ‐	Aquisição	 de	 Equipamentos	 de	 Proteção	
Individual	para	corpos	de	Bombeiros		

Considerando  a  comunicação  relativa  à Decisão  Favorável de  Financiamento da  candidatura POVT‐12‐0436‐

FCOES‐000196  ‐ Aquisição de Equipamentos de Proteção  Individual para Corpos de Bombeiros, deliberado o 

envio dos protocolos da Comunidade  Intermunicipal da Região de Aveiro com as Corporações de Bombeiros, 

devidamente assinados, à Direção‐Geral da Administração Interna. 

8. Modernização	Administrativa	‐	Sessão	Licenciamento	Zero	(AMA)	

Deliberado proceder à sessão de apresentação da nova versão do portal Licenciamento Zero, no dia 28 de abril, 

na CIM Região de Aveiro, com a participação de 30 técnicos dos onze Municípios associados 
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9. Pedido	de	Sala	para	reunião	(23‐04‐2014)	

Deliberado autorizar a cedência do Salão Nobre da sede da CIM Região de Aveiro, para a realização da reunião 

do STAL, no dia 23 de Abril  de 2014, pelo período da parte da manhã entre as 9 horas e as 13 horas. 

10. Nova	Área	de	Produção	Aquícola	do	Centro		

Deliberada a participação do Secretário Executivo Intermunicipal na sessão pública de esclarecimento sobre a 

«Área  de  Produção  Aquícola  (APA)  do  Centro»,  promovida  pelo  Ministério  da  Agricultura  e  do  Mar,  na 

sequência do Despacho n.º 4222/2014, de  21 de março, que definiu  a  delimitação da APA do Centro  e os 

procedimentos de monitorização da sua qualidade ambiental. As APA visam delimitar zonas em mar aberto, 

entre águas costeiras e territoriais, destinadas à produção aquícola.  

A  sessão  decorreu  no  dia  10  de  abril,  na  CIM  da  Região  de  Aveiro,  tendo  contado  com  a  participação  do 

Diretor‐Geral da Política do Mar, da Diretora de Departamento no Instituto da Água, e do Diretor de Serviços 

de  Recursos Naturais  na Direção Geral  de  Recursos Naturais,  Segurança  e  Serviços Marítimos  e  ainda  com 

representantes do setor das pescas. 

11. 			Aquisições	e	Despesas	Autorizadas	
 

 Foi deliberado promover as seguintes aquisições e pagamentos: 

 
Aquisições Bens e Serviços 

‐ Aquisição de Serviços de Formação – Formadores Externos

‐ Aquisição de pedra para fachada do edifício da sede da CIM Região de Aveiro 

 

Pagamentos  Montante (c/ IVA) 

‐ Liberty Seguros  791,68€ 

‐ Extinlândia  356,70€ 

‐ Ana Sara de Almeida Simões Unipessoal, Lda. 135,30€ 

 
                
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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