
  

 
Secretariado Executivo Intermunicipal da CIM Região de Aveiro 1|4 

Acta n.º 12/2014 
 

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 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. Organização e emergência na CIRA 

Deliberado promover a divulgação interna, pelos colaboradores da CIM Região de Aveiro, do local de arquivo 
digital dos seguintes documentos, relacionados com a gestão da organização e emergência da Comunidade 
Intermunicipal:   

  Plantas de Emergência; 
 Plano de evacuação; 
  Atuação em caso de emergência; 
  Organização da segurança. 

2. Reparação de Rombos no Baixo Vouga Lagunar 

Deliberado submeter à APA - Agência Portuguesa do Ambiente os esclarecimentos e elementos 
complementares sobre o Projeto n.º FPRH/0004/1ª/2014 - "Reparação de Rombos no Baixo Vouga Lagunar", 
designadamente: 

  Formulário do projeto de intervenção; 
  Acordo de parceria APA / CIRA; 
  Pedido de declaração de conformidade ao ICNF, relativo à Rede Natura 2000; 
  Declaração Segurança Social; 
  Declaração Finanças; 
  Projetos de Execução (formato pdf). 

3. Campanha "Ria de Aveiro" - Feira Internacional de Artesanato 2014 

Decidido aprovar o quadro final da participação regional na Feira Internacional de Artesanato 2014 e promover 
a divulgação de informação relevante sobre a participação no evento, junto dos vários interlocutores 
municipais. Dessa informação, destaca-se os seguintes elementos:  
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  Planta de localização do stand Ria de Aveiro no Pavilhão 1 da FIL; 
  Croqui de implantação dos expositores individuais dentro do stand; 
  Tabela/escala de expositores no stand; 
  Datas e horários de montagem e entrada de material; 
  Acessos e estacionamento; 
  Contactos. 

 
Neste âmbito foi ainda deliberado aprovar o Programa de Atividades no stand da Região de Aveiro (publicitado 
no site da CIM Região de Aveiro), onde será possível acompanhar ao vivo, das 15h00 às 24h00, o trabalho dos 
artesãos e conhecer de perto a variedade e qualidade dos produtos artesanais da região.  

4. Lançamento da Plataforma Tecnológica da Bicicleta e Mobilidade 

Deliberado participar no evento de Lançamento da Plataforma Tecnológica da Bicicleta e Mobilidade Suave, 
iniciativa integrada no Encontro UA Innovation Clubbing, a decorrer no dia 07 de julho de 2014, no Município 
da Murtosa, a partir das 15H30. 

A Plataforma Tecnológica da Bicicleta e da Mobilidade Suave resulta do crescente interesse que o tema da 
bicicleta e mobilidade suave tem vindo a ganhar na Universidade de Aveiro enquanto objeto de I&D. Resulta, 
igualmente, do facto da bicicleta ter uma forte implantação na Região, quer pelo seu uso diário, quer pela sua 
produção industrial, quer ainda pelo desenvolvimento de projetos municipais inovadores. 

5. Código Regulamentar Intermunicipal 

Deliberado enviar a todos os coordenadores do Código Regulamentar Intermunicipal a lista de contactos dos 
elementos de cada grupo de trabalho de acordo com a estrutura funcional do Código Regulamentar 
Intermunicipal, para validação.  

Igualmente definido dar início aos trabalhos, agendando as reuniões com as respetivas equipas nas datas 
indicadas ou a propor, tendo como objetivo a conclusão dos trabalhos até ao final de 2014.  

6. Caminhos de Fátima 

Deliberado realizar a próxima reunião de trabalho, dia 3 de julho, pelas 14H30, na sede da CIM Região de 
Aveiro, onde cada Município fará a apresentação do seu caso, de acordo com a seguinte estrutura comum: 

 sobre mapa do concelho 
 traçado  já existente (nº de KM) 
 a vermelho o que é N1 (desclassificada?) 
 a verde o que poderá ser o novo caminho 
 postos de atendimento 
 instalações sanitárias 
 outros apoios 
 tipo de intervenção recomendada 
 orçamento geral estimado. 
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7. Aquisições em Agrupamento de Entidades Adjudicantes 

Deliberado a marcação das seguintes reuniões de trabalho: 

 Eletricidade - Dia 1 de julho, pelas 15H00, na CIM Região de Aveiro, com o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Vagos (Eng. Paulo Sousa) e o Secretário Executivo Intermunicipal (Eng. José Eduardo de 
Matos), para preparação da agenda de trabalho, definição dos dados a recolher pelos Municípios para 
a preparação das peças do procedimento e proposta de constituição do júri. 

 RSU - Dia 3 de julho, pelas 16H30, na CIM Região de Aveiro, com a coordenação dos trabalhos pelo 
Município de Ovar, para preparação das peças do procedimento com base no modelo do 
procedimento concursal conjunto realizado pelos Municípios de Águeda e Estarreja. 

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

 
Aquisições Bens e Serviços 

- Serviços de Conceção de Imagem e Grafismos - Programação Cultural em Rede (3ª Brochura) 
- Serviços de Formação – Formador Externo - Dr. Marcelo Delgado 
- Campanha Ria de Aveiro - Prémios do Programa Televisivo "O Preço Certo" - Serviço Vista Alegre 
- Campanha Promocional de Produtos da Ria - "Ria de Aveiro Weekend" - Serviços de Degustação 
- Reparação retrovisor direito (viatura Rover 200) 

 
 

Pagamentos Montante (c/ IVA) 
- EDP Serviço Universal 1.469,47€ 
- Silvério Costa Pequeno 809,84€ 
- Norauto Aveiro 96,00€ 
- PT Empresas 99,98€ 
- Águas da Região de Aveiro 61,56€ 
- Bongás Express 35,00€ 
- Vista Alegre Atlantis, S . A. 338,60€ 
- Galetos Dourados Lda. 184,85€ 
- INCM 41,43€ 
- FIG - Indústrias Gráficas, S. A. 1.156,20€ 
- Ana Aragão 2.300,00€ 
- Clube Viajar 658,93€ 
- AIP Feiras, Congressos e Eventos 7.892,64€ 
- Proglobal 3.148,80€ 
- PT Empresas 11,67€ 
- Estereofoto - Geoengenharia, S. A. 2.952,00€ 
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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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