Acta n.º 8/2014
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 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 convocar os técnicos dos Municípios de Águeda, Albergaria‐a‐Velha, Anadia e Oliveira do Bairro
para uma reunião a realizar no dia 5 de maio, pelas 16:00 horas, na sede da CIM Região de Aveiro, com o
objetivo de cartografarmos e caracterizarmos as propostas de melhoria ao traçado base da EN 1 na Região de
Aveiro.
2.

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para Combate a Incêndios em
Espaços Naturais ‐ Resposta ao Secretário de Estado da Administração Interna

No seguimento da comunicação recebida no âmbito da candidatura submetida pela Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro ao Aviso POVT‐36‐2013‐60, para a aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual, destinados a Corpos de Bombeiros, foi deliberado remeter uma resposta ao Sr. Secretário de Estado
da Administração Interna com informação sobre a fase em que se encontra o procedimento concursal:




Lotes adjudicados, data de adjudicação e respetiva identificação do fornecedor;
Prazo previsto de fornecimento dos equipamentos adjudicados;
Identificação de outras situações inerentes à execução do procedimento.

3.

Agenda Cultural da Região de Aveiro

Deliberado autorizar o lançamento online da plataforma digital da Programação Cultural em Rede da Região de
Aveiro, em http://eventos.regiaodeaveiro.pt.
O web site, desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal no âmbito do Projeto "Cultura em Rede", em
articulação com os onze Municípios associados, constitui um importante veículo de divulgação do calendário
de eventos da Agenda Cultural da Região. Privilegiando a rapidez na recolha da informação, o web site permite
ao utilizador, através de filtros e de um módulo de pesquisa, encontrar todos os eventos em cada Município,
data ou categoria, assim como sinopses e outras informações úteis.
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4.

Reparação de Rombos no Baixo Vouga Lagunar

Deliberado reunir com os Municípios de Albergaria‐a‐Velha, Estarreja e Aveiro para validação das peças escritas
dos procedimentos concursais a realizar, visando a reparação de rombos no Esteiro de Canelas (Estarreja), no
Rio Antuã (Estarreja), na margem esquerda do Rio Vouga (Aveiro), na margem direita do Rio Vouga (Albergaria‐
a‐Velha) e no Rio Novo do Príncipe (Aveiro). Foi também deliberado nomear a técnica superior Patrícia Castro,
para coordenar estes procedimentos concursais e de candidaturas ao Fundo de Recursos Hídricos, com a
colaboração da Diretora Regional da ARH‐Centro/APA.
A Intenção de Candidatura para Reparação de Rombos no Baixo Vouga Lagunar, ao Fundo de Proteção dos
Recursos Hídricos, foi formalizada a 24‐04‐2014 .
5.

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão ‐ Relatório Anual 2013

Dando cumprimento às conclusões do "Plano de Prevenção de Riscos de Gestão ‐ Relatório Anual 2013",
deliberado promover a divulgação do referido documento por todos os trabalhadores e funcionários da
Comunidade Intermunicipal, após a sua aprovação pelo Conselho Intermunicipal e Assembleia Intermunicipal,
para que todos continuem com plena informação e consciência da sua participação na implementação do
mesmo.
6.

Cedência de sala para reunião ‐ COMAC

Tomada a decisão de cedência de sala, para a realização da 16ª reunião da COMAC Baixo Vouga, no dia 8 de
maio de 2014, pelas 10:00 horas, nas instalações da CIM Região de Aveiro.
7.

SIADAP 3 ‐ Biénio 2014‐2015

Baseado no novo ciclo de gestão e na definição dos objetivos em cascata, alinhando a visão/missão, as
estratégias e os objetivos da Comunidade Intermunicipal com a sua missão e as suas metas, deliberado nomear
os avaliadores e respetivos avaliados para o biénio 2014‐2015.
Deliberado ainda a criação e constituição do Conselho Coordenador da Avaliação, da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro, nomear a sua secretária efetiva e substituta e a revisão do Regulamento de
Funcionamento do CCA em função das alterações à Lei nº 66‐B/2007, de 28 de dezembro.
8.

Workshop sobre a Estratégia da Marca do Projeto "Parques de Portugal"

Deliberado a participação da CIM Região de Aveiro no workshop sobre a Estratégia da Marca do Projeto
"Parques de Portugal", a realizar no dia 8 de maio, pelas 14:00 horas, em Viseu, a convite do Instituto da
Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P. A sessão de trabalho terá a seguinte agenda:






Apresentação do projeto;
Apresentação da proposta de Estratégia associada à Marca;
Discussão sobre a validação da Estratégia apresentada;
Recolha de contributos de forma estrutura;
Debate.
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9. Workshop sobre encerramento do QREN (Programas Operacionais FEDER, FSE e FE)
De forma a facilitar o processo de encerramento do QREN, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. em
conjunto com a Inspeção Geral de Finanças, Autoridade de Auditoria do QREN, e com a colaboração da
Comissão Europeia, irá promover uma sessão de trabalho a realizar no próximo dia 13 de maio, pela 9:30
horas, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, dirigido às Autoridades de Gestão e aos colaboradores dos
organismos intermédios das CIM's.
Deliberado a participação da CIM Região de Aveiro no workshop sobre encerramento do período de
programação 2007‐2013, com a seguinte programação:






Introdução;
Orientação para o encerramento do período de programação 2007‐2013;
Submissão e conteúdo dos documentos de encerramento;
Elegibilidade da despesa;
Conclusões e passos seguintes.

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

Aquisições Bens e Serviços
‐ Campanha Promocional dos Produtos da Ria ‐ Produção de Porta folhetos Ria
de Aveiro (2ª fase)
‐ Serviços de Formação – Formador Externo ‐ Drª Ana Cláudia Guedes
‐ Serviços de Formação Primeiros Socorros

Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ PT Empresas
‐ EDP Distribuição Energia, S. A.

11,67€
1.738,06€

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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