Acta n.º 16/2014
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
vinte e sete dias do mês de agosto do ano dois mil e catorze, pelas dezassete 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.

Rede Jurídica Intermunicipal ‐ Código Regulamentar

Deliberado remeter um email aos coordenadores, anexando a ata da reunião de 27 de junho de 2014, com a
última versão do Código Regulamentar e com os contactos de toda a equipa de trabalho, cujos trabalhos
deverão estar concluídos até final de 2014.
A próxima reunião será agendada para o início de novembro.
2.

Cedência de sala para reunião ‐ COMAC

Tomada a decisão de cedência de sala, para a realização da 17ª reunião da Comissão de Autorização Comercial
(COMAC) do Baixo Vouga, no dia 4 de setembro de 2014, pelas 10:00 horas, nas instalações da CIM Região de
Aveiro.
3.

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para Corpos de Bombeiros

Considerando:
‐ O incumprimento do prazo estabelecido no contrato de 27 de março de 2014 para entrega dos bens – 25 de
junho de 2014;
‐ A concessão um novo prazo limite para entrega do referido material – 31 de julho 2014;
‐ A comunicação de resposta do fornecedor, datada de 28 de julho de 2014, requerendo um novo prazo de
entrega da totalidade do material – 10 de setembro de 2014;
‐ A entrega de alguns equipamentos, a saber, botas, cógulas e luvas dentro do prazo previsto no contrato e
posteriormente a entrega dos capacetes;
‐ A deliberação do Conselho Intermunicipal, datada de 14 de agosto de 2014;

Secretariado Executivo Intermunicipal da CIM Região de Aveiro

1|3

Deliberado remeter nova notificação à empresa Secur – Comércio e Representações, Lda. para proceder à
entrega da totalidade do equipamento o mais rapidamente possível, reservando‐se, à Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro, o direito de resolução do contrato, a título sancionatório, por
incumprimento definitivo do contrato (conforme previsto na cláusula 20ª do contrato), e/ou aplicar as
penalidades contratuais previstas (conforme previsto na cláusula 16ª do contrato), nos termos do disposto nos
artigos 325º, 329º e 333º do Código dos Contratos Públicos.
4.

Campanha "Ria de Aveiro ‐ Um mar de Experiências" ‐ Receção ao Caloiro 2014/2015

No âmbito da Campanha Promocional de Produtos da Ria, deliberado, no seguimento da reunião realizada dia
25‐08‐2014, remeter à Reitoria e Associação Académica da UA, uma grelha múltipla de interações vocacionada
para o início do ano letivo, integrando a 'Receção ao caloiro 2014‐2015', reforçando as ações já previstas e
ampliando a dimensão de abertura da UA à Região, devendo assumir caráter permanente a presença da CIRA
neste simbólico momento académico.
Sob o lema “Descobrir a Ria e seus Produtos e Serviços”, foram identificados 3 momentos chave com atividades
de maior interação com os novos alunos (e pontualmente as suas famílias) durante este início de ano letivo:
 Semana das matrículas, que decorre de 08 a 14 de setembro,
 Programa de acolhimento ao aluno, que decorre entre 15 e 16 de setembro,
 Integra‐te! (semana de receção ao caloiro), que decorre entre 1 e 4 de outubro.
5.

Estratégia Regional de Empreendedorismo

Deliberado remeter aos 11 Presidentes de Câmara o ponto de situação da Estratégia Regional de
Empreendedorismo, solicitando o preenchimento, até 4 de setembro, de um questionário subordinado aos
seguintes aspetos:
1. Estratégia Municipal de Apoio ao Empreendedorismo
2. Pressupostos da Estratégia Municipal de Empreendedorismo
3. Ações de Sensibilização e Capacitação para a Promoção do Empreendedorismo
No seguimento do follow up realizado hoje, foi marcada nova reunião com o Pró‐reitor da UA para dia 9 de
setembro, na sede da Comunidade Intermunicipal, para ponto de situação e preparação dos próximos passos.
6.

Ciclo de Conferências Estratégia 2020 e Dia da Região

Deliberado promover a materialização da estrutura apresentada, com início em 11 de setembro e términos no
Congresso 2015 da Região de Aveiro, previsto para Março, prevendo 3 conferências, 4 workshops temáticos e
11 apresentações municipais. Aí se fará o balanço 2007/2014 do Programa Territorial de Desenvolvimento e a
divulgação do Quadro Comum de Investimentos 2014‐2020.
Remetido convite à Orquestra Filarmonia das Beiras para abrir sinfonicamente o concerto comemorativo do
Dia da Região de Aveiro (16 de outubro 2008/2014).
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7.

Aquisições e Despesas Autorizadas

Foi deliberado promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Alojamento em Debrecen, Hungria (Projeto Aqua‐add ‐ 8º Aqua Forum);
‐ Alojamento em Budapeste, Hungria (Projeto Aqua‐add ‐ Conferência Final);

Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ Hotel Divinus (Debrecen, Hungria)

340,00€

Não havendo mais nada a tratar, o Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal encerrou a reunião, tendo‐se
Olga Maria Mendonça da Silva Cravo
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 ALVES VALENTE DE MATOS
____________________________________________
José Eduardo de Matos
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