Acta n.º 19/2014
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
quinze dias do mês de outubro 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.

Dia da Região de Aveiro

Aceite pelo CI a proposta de comemoração do primeiro Dia da Região, foi deliberado criar uma equipa interna
composta por Olga Cravo, Rodolfo Caprichoso, Rogério Pais e Ana Vieira, planeando e listando as tarefas
internas e externas a encetar nesta inovadora iniciativa, que implica começar do zero e inovar.
O programa foi‐se concretizando, em articulação com as entidades ou Municípios envolvidos, passando por
Vagos, Aveiro e Oliveira do Bairro, assinalando diferentes intenções e conteúdos, com múltiplas participações,
convites e divulgações para a pioneira ação de marcação anual de um dia para assinalar a identidade regional.
2.

AIESEC em Aveiro – Conselho Geral 2014‐2015

Deliberado integrar o órgão consultivo externo da AIESEC em Aveiro, sediada na UA, para o mandato 2014‐
2015, face ao convite efetuado. Na próxima Assembleia Geral Local, a realizar‐se dia 22 de Outubro de 2014,
deverá ser aprovada e assinada por cada um dos elementos do órgão a Nomination Letter.
A AIESEC, fundada em 1948, é uma organização internacional de estudantes universitários e recém licenciados,
presente em 124 países e 2100 universidades, sendo 11 em Portugal, assente numa visão de paz e de
desenvolvimento do potencial humano.
3. Candidatura ao Prémio «Boas práticas em Bibliotecas Públicas»
Deliberado submeter uma candidatura do Projecto Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro ao Prémio «Boas Práticas em Bibliotecas Públicas», instituído recentemente pela Direção‐
Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, visando premiar projetos inovadores desenvolvidos por
bibliotecas públicas municipais portuguesas, reconhecendo e valorizando o papel social das bibliotecas
públicas, promovendo a divulgação, partilha e difusão das boas práticas.
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O projeto, designado de “Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro”, assente no
desenvolvimento de um trabalho colaborativo entre as Bibliotecas Municipais de Águeda, Albergaria‐a‐Velha,
Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos, respeitador da
individualidade de cada uma das unidades orgânicas que o compõem, criado com o intuito de prestar um
melhor serviço público a todos os cidadãos, sobretudo aos que residam, trabalhem ou estudem em qualquer
um dos Municípios da CIM Região de Aveiro.
4. Empreitada Reparação de Rombos Baixo Vouga Lagunar
No âmbito da realização da Empreitada de Reparação de Rombos no Baixo Vouga Lagunar, após a aprovação
do PSS a 7 de outubro e a realização da consignação da obra em 8 de outubro corrente, deliberado reunir com
a fiscalização, projetistas e empreiteiro a fim de se preverem cenários para o breve arranque da obra, face à
urgência das intervenções.
Acertaram‐se aspetos técnicos e práticos, arrancando a empreitada em Eixo, Aveiro, e ficando sempre a sua
programada evolução nesse município e no de Albergaria necessariamente condicionada pela instabilidade
climatérica. A intervenção em Estarreja acontecerá no final por ser menor e menos gravosa.
5. Estágio IEFP ‐ Arquivista
Tomado conhecimento da aprovação da candidatura submetida ao IEFP para um estágio de um técnico
arquivista, deliberado dar seguimento ao processo, visando a sua conclusão e obtenção de um financiamento
de 9.533,88€.
Avançará agora a fase de seleção do candidato, visando a sua prevista contratação. Paralelamente decorrerá,
com a previsão orçamental para 2014/2015, a aquisição das necessárias estantes adaptadas, permitindo no
próximo ano arrumar o sótão e estruturar um Arquivo na Comunidade Intermunicipal.
6. Workshop dirigido às Autoridades de Gestão ‐ Novo Período de Programação 2014‐2020
Deliberado inscrever o Secretário Executivo Intermunicipal no Workshop dirigido às Autoridades de Gestão ‐
Novo Período de Programação 2014‐2020, a realizar‐se no próximo dia 14 de Outubro, no Centro Cultural de
Belém‐Lisboa, com o seguinte programa:













Notas de Abertura (Comissão Europeia e Autoridades Nacionais);
Introdução aos Regulamentos do novo período de programação 2014‐2020;
Principais alterações nas disposições comuns em comparação com as de 2007‐2013;
Elegibilidade e Instrumentos Financeiros;
Grandes projetos e projetos geradores de receita;
Simplificação;
Gestão orientada para resultados;
Auditorias e medidas anti‐fraude;
Contas Anuais;
Debate;
Nota de encerramento das autoridades nacionais;
Debate e encerramento.
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7.

Aquisições e Despesas Autorizadas

Foi deliberado promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Campanha Promocional de Produtos da Ria ‐ Dia da Região ‐ Aquisição de Serviços
de Tradução em duas Línguas (ES,EN);
‐ Campanha Promocional de Produtos da Ria ‐ Dia da Região ‐ Aquisição de Serviços
de Re‐Edição e Impressão de Folhetos;
‐ Aquisição de Tinteiros para Plotter A0;
‐ QCIRA 2014/2020 ‐ Estratégia para o Desenvolvimento Territorial / Publicação em
Jornal Regional;
‐ Reparação Veículo ‐ Rover;
‐ Reparação Veículo ‐ Hyundai.

Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ PT Empresas
‐ Wiremaze
‐ Presidente do CI (Reembolso despesas deslocação)
‐ Aveiclean
‐ Marlinda Sociedade Papelaria, Lda.
‐ RIS 2048
‐ Região de Águeda
‐ Impresa Publishing
‐ Via Verde
‐ Cartola de Equação ‐ Unip.Lda.
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis, S. A.

54,74 €
824,09 €
60,10 €
421,28 €
100,00 €
264,59 €
246,00 €
750,30 €
60,20 €
150,00 €
58,58 €

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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