Acta n.º 9/2014
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 maio 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.

Seminário "As Autarquias Amigas das Crianças: Análise de Boas Práticas"

No seguimento à solicitação de divulgação recebida da "Comissão para uma política de natalidade em
Portugal", tomada a decisão de cedência do auditório, para a realização do Seminário "As autarquias amigas
das crianças: análise de boas práticas", no dia 7 de maio de 2014, pelas 10:30 horas, na sede da CIM Região de
Aveiro.
2.

Curso de Primeiros Socorros

No seguimento da implementação de normas de Segurança, Proteção Civil e Socorrismo na CIM Região de
Aveiro, deliberado promover a realização de duas ações de formação de “Primeiros Socorros”, no dia 20 de
maio de 2014, nas instalações dos Bombeiros Novos de Aveiro, para todos os colaboradores da Comunidade
Intermunicipal.
3.

Conta de Gerência 2013

Deliberado enviar a todos os Municípios associados cópia da Conta e Gerência da Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro, do ano de 2013, aprovada na última reunião da Assembleia Intermunicipal.
4.

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

Deliberado designar a técnica superior Carla Melo para representar a 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.
5.

Layout ‐ Serviços e criação de Atendimento da CIM Região de Aveiro

Deliberado implementar o novo layout interno de organização dos serviços da Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro, criando o serviço de atendimento à entrada e otimizando o espaço disponível nos três pisos,
tendo em vista uma previsível necessidade de crescimento funcional e de competências técnicas associadas.
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6.

Reunião Cartografia 10K da Região de Aveiro

Deliberado convocar os técnicos SIG dos Municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro de
para uma reunião a realizar no dia 27 de maio, pelas 14:30 horas, na sede da CIM Região de Aveiro, com o
objetivo de apresentar o ponto de situação da evolução dos trabalhos de "Atualização de Cartografia Numérica
Vetorial e Produção de Ortofotomapas à escala 1:10.000 da Região de Aveiro".
7.

Candidatura ao Programa AdaPT "Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações
Climáticas"

Com o objetivo de capacitar os municípios e os técnicos municipais para a problemática das alterações
climáticas e para a necessidade de elaboração e implementação de estratégias de adaptação e mitigação das
mesmas (ao nível local), deliberado participar numa reunião de trabalho, no dia 13 de maio, pelas 10:30 horas,
no Porto, visando a elaboração de uma candidatura ao programa AdaPT “Estratégias Municipais de Adaptação
às Alterações Climáticas”, programa financiado por Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu e
pelo Fundo Português do Carbono no âmbito dos EEA GRANTS.
8.

"Caminhos de Fátima"

Deliberado remeter à equipa técnica do projeto "Caminhos de Fátima" os resultados do trabalho integrado na
área da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, com os inputs recebidos e as alternativas sugeridas
pelos Municípios atravessados.
Nesta fase, analisou‐se centralmente a EN1/IC2 e verificou‐se a importância litoral da EN109 (também por
visualização dos peregrinos para o 13 de Maio), sendo objetivo final da Comunidade Intermunicipal que os
onze Municípios da Região de Aveiro tenham ligações hierarquizadas assinaladas, com os respetivos pontos de
apoio e de interesse.
9. Conferência “Orla costeira: um ativo nacional”
No seguimento do trabalho em equipa com a CMOvar, foi elaborado e deliberado remeter ao Conselho
Intermunicipal o programa provisório da conferência a decorrer em 26 de maio, pelas 14h00, naquela cidade.
Tendo em conta a premência da questão, agudizada na orla costeira Ovar – Vagos neste inverno, a
Comunidade Intermunicipal dará nacional relevância e enquadramento à matéria, procurando soluções
preventivas futuras.
10. Fórum do Mar 2014
Deliberado proceder ao desenvolvimento dos atos preparatórios, com envolvimento de parceiros da região,
tirando partido das capacidades empresariais, académicas e institucionais que nos caracterizam.
Dessa articulação e partilha de experiências , nasce a base para a elaboração do programa provisório de
apresentação de projetos do GAC‐RA no âmbito do Fórum do Mar 2014, a realizar no dia 30 de maio, na
Exponor, no stand da Região de Aveiro.
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11. Aquisições e Despesas Autorizadas
Foi deliberado promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ GAC‐RA ‐ Fórum do Mar 2014: Inscrição e aluguer de espaço
‐ Serviços de Formação – Formador Externo ‐ Drª Ana Cláudia Guedes
‐ Desfile Barco Moliceiro no âmbito das comemorações dos 30 anos da ANMP

Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ Liberty Seguros, S. A.
‐ Ferlimpa 2, Lda.
‐ PT Empresas
‐ Gespost, Lda.
‐ Herculano R Marques & Fls. Lda.
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis, S. A.
‐ EFTA ‐ Emp. Turísticos, Unipessoal, Lda.
‐ CTT ‐ Correios de Portugal, S. A.
‐ Optimus ‐ Comunicação, S. A.

193,11€
578,10€
89,74€
47,86€
246,00€
154,95€
1.415,77€
170,08€
342,26€

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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