Acta n.º 11/2014
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
dezanove dias do mês de junho 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.

"Caminhos de Fátima"

Deliberado remeter à equipa técnica de coordenação do trabalho as fichas de informação por itinerário,
preenchidas por cada um dos Municípios da CIM Região de Aveiro, atravessados.
Decidido agendar a próxima reunião do grupo de trabalho "Caminhos de Fátima " para o dia 27 de junho de
2014, pelas 15H00, em Aveiro, na sede da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.
2. Ata da Assembleia Intermunicipal de 15 de abril de 2014
Deliberado remeter a minuta da ata da reunião da Assembleia Intermunicipal, de 15 de abril de 2014, aos
membros da Mesa, para análise e ulterior remessa aos Membros da Assembleia Intermunicipal.
3.

Aquisição de Serviços de Limpeza

Decidido aprovar a minuta final do Caderno de Encargos que servirá de base à contratação da "Prestação de
Serviços de Limpeza do Edifício Sede da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro", pelo período de um
ano, renovável até um período máximo de três anos.
4. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para Corpos de Bombeiros
Deliberado remeter aos interlocutores dos Municípios da Região de Aveiro a informação sobre a data de início
da entrega dos "Equipamentos de Proteção Individual para Corpos de Bombeiros” solicitando a sua
colaboração na articulação com as corporações de bombeiros e na execução das seguintes tarefas:




Início da entrega dos equipamentos;
Inspeção dos equipamentos;
Assinatura e envio de dois exemplares do Auto de Receção.
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5.

Candidatura ao FPRH ‐ Reparação de Rombos no Baixo Vouga Lagunar

Deliberado formalizar a Candidatura ao Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos, através do envio do
formulário de Projeto de Intervenção “Reparação de Rombos no Baixo Vouga Lagunar”, acompanhados dos
respetivos anexos, designadamente:







Memória descritiva do Projeto de Intervenção
Declaração Inscrição em Plano e Orçamento do Projeto
Autorização de consulta da situação tributaria e contributiva da CIRA
Declaração da Direção dos Serviços do IVA
Declaração Conta bancária CIRA
Projetos de Execução

6. RUCI/"Estrutura de Implementação do Programa Estratégico" ‐ Pedido de alteração do
projeto
Tendo em conta a fase de maturação do projeto “Estrutura de Implementação do Programa Estratégico”, do
Programa Estratégico «RUCI ‐ Comunidade Interurbana de Aveiro ‐ Sistema urbano competitivo, empreendedor
e inovador», constatou‐se a necessidade de realizar ajustes temporais ao cronograma de execução e também
físicos sobre algumas componentes de investimento, para fazer face aos compromissos assumidos, bem como,
ao acompanhamento dos Projetos específicos que se encontram em execução.
Foi deliberado aprovar a proposta de reprogramação elaborada, e a submeter ao Mais Centro ‐ Programa
Operacional Regional do Centro, visando uma melhor execução financeira do orçamento global do projeto e
dos compromissos assumidos.
7. Convite: UATEC@DCSPT ‐ Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território
Deliberado participar no evento UATEC@DCSPT, a realizar no dia 11 de junho de 2014, no Departamento de
Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro, a partir das 9H30, no qual use fará uma
breve apresentação da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.
8. Código Regulamentar Intermunicipal
Deliberado convocar uma reunião da Rede Jurídica e grupos de trabalho do Código Regulamentar
Intermunicipal, para o dia 26 de junho de 2014, pelas 10H00, na sede da Comunidade Intermunicipal.
9. 2ª. reunião com Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais
Participação do Presidente e do Secretário Executivo Intermunicipal da CIM Região de Aveiro na 2ª reunião
promovida pela ANMP, com Áreas Metropolitanas, Comunidades Intermunicipais e Associações de Municípios
das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a realizar no dia 20 de junho de 2014, pelas 10H30, na sede
da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.
Na referida reunião serão batidos os seguintes assuntos:
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Acordo de Parceria Portugal 2020 e Programas Operacionais;
Organização de serviços;
Outros assuntos de interesse para o Poder Local.

10. Palestra ‐ Programa Portugal 2020
O Programa Portugal 2020 enquadra os apoios estruturais da U.E. entre 2014 e 2020, tendo como prioridades o
setor privado exportador e o emprego.
O Programa Portugal 2020 pretende apoiar investidores e empresas que tenham como propósito o aumento da
competitividade das suas organizações e o crescimento dos índices da exportação. Deste modo, o objetivo
primário para os apoios estruturais é a dinamização de uma economia aberta ao exterior, capaz de gerar
riqueza de forma sustentada, sendo, entre 2014 e 2020, o instrumento essencial de apoio ao desenvolvimento
do País e à correção das assimetrias regionais que ainda persistem.
Deliberado participar na palestra sobre o Programa Portugal 2020, a realizar no dia 20 de junho de 2014, pelas
18H30, na Quinta do Outeiro ‐ Branca, em Albergaria‐a‐Velha, com a seguinte programação:







Receção dos convidados e acreditação
Abertura da palestra pelo Presidente da ARMAB ‐ Associação Recreativa e Musical Amigos da
Branca
Apresentação do Programa Portugal 2020 (Orador: Dr. Manuel Castro Almeida)
Debate
Jantar
Saxa4 – Quarteto de saxofones ARMAB

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

Aquisições Bens e Serviços
‐ Campanha Ria de Aveiro ‐ Feira Internacional de Artesanato 2014 ‐ Presença Eco‐Moliceiro
‐ Campanha Promocional de Produtos da Ria ‐ Impressão de Folhetos Trípticos
‐ Serviços de Formação – Formador Externo ‐ Drª. Ana Isabel Santos
‐ Serviços de Formação – Formador Externo ‐ Dr. Ricardo Portela
‐ Serviços de Alojamento de formadores ‐ Hotel Aveiro Center
‐ Revisão viatura Rover 200

Pagamentos
‐ TIS.PT

Montante (c/ IVA)
20.534,85€

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 ___________________________________________
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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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