Acta n.º 18/2014
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 setembro do ano dois mil e catorze, pelas quinze 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.

Empreitada Reparação de Rombos Baixo Vouga Lagunar ‐ Zona de Intervenção
Prioritária

No seguimento da adjudicação do Conselho Intermunicipal de 15 de setembro de 2014 à empresa Construtora
Santovaiense, Lda., deliberado marcar reunião de trabalho preparatória com o empreiteiro e os Técnicos da
Agência Portuguesa do Ambiente e das Câmaras Municipais de Aveiro, Albergaria‐a‐Velha e Estarreja.
Perspetivaram‐se os passos legais do procedimento que se ainda se seguem – Plano de Segurança e Saúde e
Consignação ‐ no sentido de se discutirem as prioridades de intervenção, ajustando o cronograma dos
trabalhos às necessidades no terreno, procurando ganhar‐se tempo e agilizar as reparações previstas.
2. Grupo de Trabalho de Eletricidade
No seguimento da reunião efetuada dia 22 setembro, foi deliberado que o prazo final para as tarefas em falta é
30 do corrente. Após fecharemos o dossier do Agrupamento de Entidades Adjudicantes com o coordenador e
remeteremos para que cada deliberação avance na respetiva CM e, caso disso, para a AM, em função do valor.
O mesmo fará a CIRA.
Além do preço contratual, o caderno de encargos foi visto, corrigido ou clarificado nos aspetos suscitados
entretanto. O Caderno de Encargos e Programa de Procedimento vai ser enviado na sua versão final. Os
anexos, a concluir pela CM Vagos, serão concluídos com os dados já definidos, devendo todos os Municípios
proceder ao seu preenchimento.
3. Empresários e Gestores Responsáveis
Na sequência do que foi combinado na reunião de 18 do corrente, realizada na CIRA, deliberado comparecer à
reunião do dia 28 outubro, na empresa OLI, afim de se dar sequência às tarefas de operacionalização definidas,
após o diagnóstico que teve por base essa parte social do QCIRA.
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Agora importa caracterizar mais as necessidades do setor, pedindo‐se à União das Misericórdias, à Segurança
Social quais as entidades, equipamentos, valências, capacidade de resposta, recursos humanos, natureza e
contactos. Paralelamente elaborar questionário que possa evidenciar a realidade para identificar os pontos de
apoio não convencionais que consubstanciarão a ponte entre as empresas e as instituições.
4. Dia da Região de Aveiro
Aceite pelo Conselho Intermunicipal a proposta de se instituir o DIA da REGIÃO de AVEIRO, foi deliberado criar
uma equipa interna que estruture esta inovadora operação, que visa a partir de agora assinalar e celebrar a
data da criação da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (16 de outubro de 2008), valorizando o seu
importante património institucional e o trabalho realizado em comum nos 11 Municípios associados.
Com esta celebração oficial, consolida‐se o desafio de descentralização e de aproximação das políticas públicas
numa escala intermunicipal, aproveitando experiências, valorizando os resultados e construindo uma
estratégia regional de eficiência coletiva. É este percurso de parcerias para os cidadãos, integrando instituições,
empresas e entidades, que importa celebrar por mais e melhor Região de Aveiro.
5. Desafios do Mar Português
Deliberado inscrever o Secretário Executivo Intermunicipal no III Seminário Desafios do Mar Português "A
Praia: fronteira com o mar", promovido pelo Museu Marítimo de Ílhavo, com o apoio dos parceiros CESAM e
CITCEM, a III edição do seminário Desafios do Mar Português, dedicado ao tema “A praia: fronteira com o
mar”.
Este terceiro seminário sobre grandes temas de cultura e economia do mar decorrerá no próximo dia 21 de
outubro de 2014, no auditório do Museu. O programa inclui comunicações de cientistas, gestores e outros
especialistas de áreas do saber. Contando um programa propositadamente diversificado, o Seminário discutirá
a praia na sua dimensão científica, económica, cultural e turística. A conferência de abertura estará a cargo
do Professor Jonh Mack, da University of East Anglia – Norwich, UK, e fechará com a intervenção do Senhor
Secretário de Estado do Ambiente, Dr. Paulo Lemos.
6. Rede Jurídica Intermunicipal
Deliberado, no tocante ao Código Regulamentar Intermunicipal, que vai ser efetuado um update no início de
outubro, no sentido de verificar os avanços, os agendamentos e onde se tornar necessário, por razões
impeditivas (doença, por ex.), proceder a substituições transitórias, de modo a assegurar o cumprimento dos
objetivos.
No seguimento da 6ª reunião, quanto à semana das 35 horas, foi agora distribuído na Rede Jurídica o Parecer
da PGR. Ficou de ser feita a análise/fundamentação para posterior informação para aplicação do parecer –
incluindo, caso possível, dados do período já experimentado. O ideal era haver uma posição política comum na
Região de Aveiro.
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7. Open Days 2015
No seguimento de pedido da CCDRC, deliberado, em articulação com a organizadora Agência para a
Sustentabilidade e Competitividade da Região de Aveiro, incluir a participação no evento que se realizará no
dia 7 de outubro, para um representante de cada Município.
Com este acrescento, para além das sessões de inscrição individual já efetuadas diretamente, ficou fechado o
Programa:
 Dia 7 – Manhã e tarde: Workshops (confirmados por Bruxelas mediante a inscrição de cada
participante – horário/localização variável por participante, e da responsabilidade do próprio);
o 15h00 ‐ Sessão sobre as oportunidades de financiamento por instrumentos geridos
diretamente pela Comissão Europeia (local‐ REPER: Av. de Cortenbergh 12, 1040 Bruxelles.
Destinatários: 1 representante por município + 1 representante CIRA);
 Dia 8 – Manhã e tarde: Workshops (confirmados por Bruxelas mediante a inscrição de cada
participante – horário/localização variável por participante, e da responsabilidade do próprio);
o 15h30 – Reunião com os representantes da Região de Aveiro na Representação Permanente
de Portugal junto da União Europeia (local‐ REPER. Destinatários: todos);
o 15h30 ‐ Receção por parte de SExa. O Embaixador Representante Permanente (a confirmar);
o 15h45 ‐ Breves apresentações dos Conselheiros da Representação Permanente sobre os seus
pelouros e tarefas (Drs. Carla Matias Santos, Hélder Joana, José Manuel Garcia e eu próprio);
o 16h15 ‐ Intervenções dos representantes da Comissão Europeia:
a. Professora Doutora Maria Graça Carvalho (BEPA) Comissão Europeia;
b. Eng.º Mário Campolargo – Diretor na DG CONNECT da Comissão Europeia;
c. Eng.º Eduardo Barreto ‐ Chefe de Unidade Adjunto na DG REGIO da Comissão
Europeia.
o Apresentações das Conselheiras Dras. Teresa Goulão e Joana Correia das Silva, para as várias
áreas referenciadas de desenvolvimento sustentável, incluindo resíduos e alterações
climáticas
 Dia 9 – Workshop e regresso.
8.

Aquisições e Despesas Autorizadas

Foi deliberado promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Formação no âmbito da Promoção do Livro e da Leitura;
‐ Campanha Promocional de Produtos da Ria ‐ Dia da Região ‐ Aquisição de Serviços de Degustação.
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Pagamentos
‐ PT Empresas
‐ Silvério Costa Pequeno
‐ Rebelo Artes Gráficas, Lda.
‐ Bandeiras e Mastros, S. A.
‐ Bastos & Bastos, Lda.
‐ Correios de Portugal, S. A.
‐ MBA, Marketing e Brindes, Lda.
‐ AdRA ‐ Águas da Região de Aveiro, S. A.
‐ SECUR ‐ Comércio e Representação, Lda.
‐ Diário de Aveiro
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis, S. A.

Montante (c/ IVA)
326,07 €
4.856,44 €
1.179,57 €
234,19 €
114,24 €
31,92 €
17.126,93 €
70,59 €
232.328,54 €
1.115,82 €
44,80 €

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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