Acta n.º 10/2014
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 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.

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

Deliberado remeter a todos os Presidentes de Câmara da CIM Região de Aveiro as notas síntese da participação
no workshop sobre a Estratégia da Marca do Projeto "Parques de Portugal", realizado no dia 8 de maio, em
Viseu. Igualmente deliberado manter o acompanhamento deste processo.
2. Sessão de divulgação Guias Orientadores à Elaboração de PU e PP
Mediante solicitação da CCDRC ‐ Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, tomada a
decisão de cedência do auditório, para a realização de sessão de divulgação dos "Guias Orientadores de apoio à
elaboração dos Planos de Urbanização e dos Planos de Pormenor", no dia 11 de junho de 2014, pelas 14:00
horas, com a seguinte programação:









Abertura da sessão;
Apresentação dos Guias de Apoio à elaboração dos PU e PP;
Procedimento de elaboração dos PU e PP;
Conteúdo material e documental do PU;
Conteúdo material e documental do PP;
Modalidades específicas do PP;
Execução e compensação nos PU e PP;
Debate e encerramento.

Promovida a divulgação do evento por todos os Municípios, para inscrição de participantes.
3.

Reunião de trabalho IERA ‐ Incubadora de Empresas da Região de Aveiro

Deliberado nomear os técnicos Rogério Pais e Carla Melo, para representarem a Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro, na reunião de trabalho da IERA, a realizar no dia 3 de junho, pelas 09:45 horas, na Câmara
Municipal da Murtosa, com a seguinte proposta de ordem de trabalhos:
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PAVEI: apresentação de relatório preliminar de execução da candidatura;
Apoio a ideias de negócio: breve apresentação das ideias de negócio de cada um dos pólos IERA e
perspetivas de novas entradas;
Estratégia comum da IERA: programa de incubação IERA, política de preços, evento de
apresentação pública da IERA.

4. "Caminhos de Fátima"
Deliberado confirmar a disponibilidade da CIM Região de Aveiro para comparecer à reunião agendada para o
dia 6 de junho, pelas 15:00 horas, em Vila Nova de Gaia.
E remeter à equipa técnica as fichas de informação por itinerário, preenchidas por cada um dos Municípios
atravessados.
5.

PIMTRA ‐ Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro

Deliberado convocar todos os interlocutores dos Municípios da Região de Aveiro para uma reunião de trabalho,
com a presença da TIS, a realizar no dia 5 de junho, pelas 14:30 horas, na sede da Comunidade Intermunicipal,
para ponto de situação, perspetivando a sua breve apresentação pública.
Nessa reunião se dará formalmente também início à fase de operacionalização do PIMTRA e à aprovação de
plano de ação para esse efeito.
6. Código Regulamentar Intermunicipal
Decorrente das reuniões da Rede Jurídica, deliberado solicitar aos Municípios a confirmação dos contactos dos
coordenadores e respetivos interlocutores nos grupos de trabalho.
Constituída a estrutura funcional geral, com as equipas distribuídas pelas 12 áreas de trabalho, conforme
proposta aprovada para o desenvolvimento do Código Regulamentar Intermunicipal.
7. Projeto Local AdaPT "Ação Local para as 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 comunicar a adesão ao projeto AdaPT “Ação Local para as Alterações
Climáticas" e a assinatura do Acordo de Parceria entre os seguintes parceiros:










Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular
Vestlandsforsking (Noruega)
Comunidade Intermunicipal da Serra da Estrela e Beiras
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
Associação de Municípios da Cova da Beira
Município de Castelo Branco
Município de Peniche
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Município de Portalegre
Município de Beja
Município de Faro
Município de Oeiras
Município de Tavira

8.

Aquisições e Despesas Autorizadas

Foi deliberado promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ GAC‐RA ‐ Fórum do Mar 2014: Produção de Telas para Stand
‐ GAC‐RA ‐ Fórum do Mar 2014: Alojamento
‐ Serviços de Formação – Formador Externo ‐ Dr. Miguel Clara
‐ Serviços de Formação no âmbito da Promoção do Livro e da Leitura
‐ Logótipos em alumínio e adaptação de sinalética interna

Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ Staples
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis, S. A.
‐ PT Empresas
‐ PT Comunicações, S. A.
‐ MEO ‐ Serviços de Comunicação e Multimédia, S. A.
‐ Águas da Região de Aveiro

64,93€
164,67€
153,27€
312,27€
254,39€
166,00€

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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