Acta n.º 20/2014
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 e um dias do mês de outubro 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.

Assessoria Jurídica

Deliberado solicitar, aos Municípios associados, o preenchimento de um inquérito dos "Advogados Avençados"
para avaliação no âmbito da reunião do Conselho Intermunicipal do dia 27 de outubro, tendo como objetivo a
aquisição de um serviço de assessoria jurídica para a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.
2.

Estágio IEFP ‐ Arquivista

Deliberado, após confirmação pelo IEFP da elegibilidade da candidata selecionada Ana Isabel Oliveira Tavares,
proceder ao cumprimento das formalidades necessárias, tendo em vista a sua contratação pelo período de um
ano (de 03.NOV.2014 a 02.NOV.2015), para a realização das seguintes funções:
 Compreensão orgânico funcional da instituição;
 Descrição documental com vista à produção de um inventário dos documentos de conservação
permanente, usando as ferramentas apropriadas;
 Eliminação de documentos;
 Utilização da base de dados de gestão documental;
 Todas as demais atividades inerentes ao serviço.
3.

GOP e Orçamento 2015

Deliberado remeter ao Conselho Intermunicipal a proposta base de GOP ‐ Grandes Opções de Plano e
Orçamento para o ano de 2015, para introduzir a questão e propiciar o atempado conhecimento e discussão.
4.

Reserva do Salão Nobre da CIM Região de Aveiro

Deliberada a cedência do Salão Nobre da sede da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro para a
realização da Assembleia Geral da Associação Oceano XXI, no dia 12 de dezembro, pelas 17H00.
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5.

Reunião CIM Região de Coimbra ‐ Caminhos de Fátima

Decorrente da reunião ocorrida no dia 20 de outubro 2004, na CIM Região de Coimbra, deliberado convocar os
interlocutores dos Municípios de Águeda, Albergaria‐a‐Velha e Anadia para a reunião a realizar no dia 30 de
outubro, pelas 15H00 horas, na CIM da Região de Aveiro.
O projeto dos Caminhos de Fátima já em uma candidatura apresentada ao Programa Operacional de
Assistência Técnica – POAT, para um financiamento a 100%, submetida pela Associação de Municípios das
Terras de Santa Maria, com a prestação de serviços do Professor Álvaro Costa, que está a elaborar um estudo
técnico de operacionalização do projeto.
6.

II Conferência INOVA‐RIA ‐ ZONAS COSTEIRAS INTELIGENTES: SMARTCOST

Por indicação do Conselho Intermunicipal, deliberada a participação do Secretário Executivo Intermunicipal na
abertura da Conferência, em representação da CIM Região de Aveiro, a realizar‐se no próximo dia 29 de
outubro, no Parque de Exposições em Aveiro, com o seguinte programa:





A Estratégia do Mar e as Zonas Costeiras;
Conhecimento e Tecnologia para o MAR;
Tecnologias SMARTCOAST;
Mesa Redonda ‐ Especialização Inteligente na Zona Costeira.
7.

Energia Elétrica ‐ CIRA

Deliberado convocar os interlocutores do grupo de trabalho para uma reunião geral a realizar no dia 29 de
outubro, pelas 14H30, na sede da CIM Região de Aveiro, para finalização da recolha de dados e das peças do
procedimento, que agrupará os Municípios interessados.
8.

RSU ‐ CIRA

Deliberado convocar os interlocutores do grupo de trabalho para uma reunião geral a realizar no dia 03 de
novembro, pelas 14H30, na sede da CIM Região de Aveiro, para finalização das peças do procedimento e
lançamento do concurso para os Municípios de Oliveira do Bairro, Albergaria‐a‐Velha e Vagos.
9.

Reunião de Trabalho ESPAC/Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais ‐
Serviços Partilhados e Compras Públicas

A ESPAP está a ultimar o Plano Estratégico de Serviços Partilhados e Compras Públicas, que vai constituir um
elemento central para a dinamização destas duas importantes áreas de funcionamento da Administração
Pública nos próximos anos.
Sendo o papel das Áreas Metropolitanas e das Comunidades Intermunicipais particularmente relevante na
discussão das melhores opções estratégicas e das soluções processuais mais adequadas, a convite da ESPAP,
deliberada a participação dos técnicos superiores Cristina Guerra e Rodolfo Caprichoso, em representação da
CIM Região de Aveiro, na reunião de trabalho a realizar no dia 4 de novembro, a partir das 14H30, em
Alfragide.
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10. Movimento dos Empresários e Gestores Socialmente Responsáveis
No seguimento da reunião de 28 de outubro na Oliveira & Irmão, deliberado participar na reunião alargada
marcada para 6 de novembro, na UA, com a seguinte proposta de Ordem de Trabalhos:
a) Apresentação do trabalho desenvolvido até à data: UA (reuniões da equipa, mobilização e apoio de
agentes: Entrajuda, União de IPSS, trabalho implicado na construção do questionário e da recolha de base de
dados, etc);
b) Apresentação das opções de tratamento dos dados do questionário: UA (por concelho; por tipologia
de entidade; por tipo de necessidade; cruzar valências com necessidades; outras…);
c) Questões de trabalho/reflexão para o/s grupo/s:
> Como tratar os dados do questionário de forma a retirar a sua maior utilidade para a
definição de um plano de ação?
> Pistas de orientação dos empresários para o plano de ação/projeto piloto?
> Ações de formação e capacitação.
> Encaminhamento de Voluntários.
(proposta de que os empresários façam um levantamento dos recursos das suas empresas,
nestas áreas).
11. Campanha Ria de Aveiro ‐ Ação Escolas ‐ Concurso Artes Plásticas
A Comunidade Intermunicipal, através da sua campanha promocional dos produtos da Ria ‐ "Ria de Aveiro ‐ um
mar de experiências" (projeto financiado através do Fundo Europeu das Pescas), deu início a uma iniciativa de
consciencialização dirigida a 500 escolas do 1º ciclo do ensino básico, com os objetivos de:
 divulgar a Campanha “Ria de Aveiro” junto dos targets escolares com idades compreendidas entre os 7
e os 10 anos;
 sensibilizar as direções das escolas e os professores para promoverem a discussão da temática
“Produtos da Ria de Aveiro” nas diversas áreas pedagógicas, principalmente nas aulas de artes
plásticas;
 despertar a curiosidade dos jovens e docentes para a temática da Ria de Aveiro.
Deliberado remeter a informação detalhada do concurso/passatempo aos interlocutores do GT Educação,
suscitando o seu envolvimento e apoio à divulgação.
12. Marca NATURAL.PT “PATRIMÓNIO VIVO”‐ Convite para integrar Plataforma Local
Aprovada pelo último Conselho Intermunicipal a integração da CIM Região de Aveiro na Plataforma Local
Marca Natural.PT, deliberado designar o técnico superior José Anjos para participar na reunião de trabalho dos
aderentes à marca, a realizar no dia 4 de novembro, pelas 12H30, no Município de Aveiro, com a seguinte
agenda:






Apresentação do grupo de trabalho (PLOG);
O âmbito territorial e quem pode aderir à marca;
Como é gerida a marca;
Apresentação do Processo online da plataforma de Adesão onde os elementos do PLOG vão atuar;
Apresentação do Sistema Integrado de Gestão da Adesão à Marca;
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 Marcação de próxima reunião.
13. Aquisições e Despesas Autorizadas
Foi deliberado promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Almoço Dia da Região de Aveiro;
‐ Reparação Leitor de Cartões de Estacionamento;
‐ Aquisição de Produtos de Higiene.

Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ Sociedade Portuguesa de Autores
‐ BAAT ‐ Balonismo Actvidades de Animação Turística Unipessoal, Lda.
‐ Papelave O.M. Soc. de Papelarias Aveiro, Lda.
‐ PT Empresas
‐ Orquestra Filarmonia das Beiras
‐ Marisqueira da Vagueira
‐ C.A.M.E.E.L.
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis, S. A.
‐ Impresa Publishing, S. A.
‐ Diário de Aveiro
‐ Comunidade Portuária de Aveiro
‐ Manuel Resende Tavares ‐ Reparação Automóvel, Unipessoal, Lda.
‐ AdRA ‐ Águas da Região de Aveiro
‐ CTT ‐ Correios de Portugal
‐ Amaro ‐ Portas e Automatismos, Lda.

158,76 €
3.321,00 €
42,19 €
282,10 €
5.560,00 €
450,00 €
388,80 €
145,01 €
750,30 €
1.115,82 €
1.200,00 €
137,89 €
34,49 €
26,98 €
196,80 €

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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