Acta n.º 22/2014
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 oito dias do mês de novembro do ano dois mil e catorze, pelas dezassete e trinta 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.

Seminário e Encontro de Negócios Ceará ‐ Aveiro

Deliberado aceitar a solicitação do Conselho Intermunicipal para representação da Comunidade Intermunicipal
no seminário e Encontro de Negócios Ceará – Portugal, organizado pela Associação Industrial do Distrito de
Aveiro, com a Câmara Brasil‐Portugal no Ceará, no âmbito do projeto IREAM AVEIRO II.
O seminário, que acolhe uma comitiva de entidades e empresários brasileiros, no dia 18 de novembro de 2014,
na sede da AIDA, seguido de um momento solene para homenagear o Vice‐Cônsul de Portugal em Fortaleza,
Dr. Francisco Brandão, criado e com raízes pessoais e familiares no Município de Aveiro.
2.

Candidatura “Reparação de rombos no Baixo Vouga Lagunar”

Deliberado, no seguimento da aprovação e homologação do projeto de intervenção n.º FPRH/0004/1ª/2014 –
“Reparação de rombos no Baixo Vouga Lagunar”, responder ao Fundo de Proteção Recursos Hídricos – Agência
Portuguesa de Ambiente, com os dados necessários à completude da candidatura a financiamento, cuja minuta
já foi devidamente assinada.
Nos termos do contrato, o montante elegível do investimento relativo ao projeto mencionado é de
339.552,29€ com a seguinte programação: ano 2014 – 339.552,29€. O montante referido no número anterior
será financiado em 100% pelo Fundo sob a forma de subvenção financeira a fundo perdido.
3.

Cedência de sala para reunião do STAL

Deliberada a cedência de uma sala, na sede da Comunidade Intermunicipal, para uma reunião do STAL, a
realizar no dia 10 de dezembro de 2014, no período da manhã.
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4.

GT Energia

Deliberado remeter à reunião de dezembro do Conselho Intermunicipal a proposta de Programa de Concurso e
Caderno de Encargos, para formação do agrupamento de entidades e validação para lançamento do
procedimento concursal.
Sob coordenação de Vagos, foi definido que até 9 de dezembro todas as peças estariam afinadas e prontas,
tendo agradecido o empenho e dedicação dos diversos técnicos neste objetivo regional.
5.

GT Seguros

Deliberado propor ao GT Seguros a definição de uma coordenação para os trabalhos de elaboração do Caderno
de Encargos (cláusulas técnicas), composto por Anadia, Murtosa e Oliveira do Bairro, ficando a Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro responsável pela elaboração do programa de concurso em Agrupamento de
Entidades Adjudicantes.
Foi definido incluir o património e o preenchimento do quadro‐resumo dos dados, por Município, terá como
prazo o de 2 de dezembro.
6.

Operações EDU – Cálculo dos montantes de investimento e validação do relatório final

Considerando que se encontra em análise um número substancial de relatórios finais de operações EDU e no
sentido de uniformizar os procedimentos a adotar nos mesmos (nomeadamente o cálculo dos valores de
investimento total, elegível e não elegível por tipologias de custo e componentes de investimento), o Mais
Centro propôs a realização de uma reunião de trabalho com todas as EATs CIM, para o dia 5 de dezembro,
pelas 10H00, nas instalações da CCDRC, em Coimbra.
Deliberada a participação dos Técnicos Superiores Rogério Pais e Mário Couto, na referida reunião, em
representação da Estrutura de contratualização da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.
7.

Exposição “Lugares Múltiplos”

Na sequência da apreciada Exposição “Lugares Múltiplos”, de Ana Aragão, na Antiga Capitania, deliberado
instalar no rés‐do‐chão do edifício‐sede da Comunidade Intermunicipal os onze painéis da referida exposição,
com a colaboração da Divisão de Cultura, Turismo e Cidadania da Câmara Municipal de Aveiro, que se
agradece.
Assim será possível a sua instalação integral e a fruição da forma como a artista captou os sinais locais que mais
a inspiraram em cada um dos 11 Municípios, assim expostos e coloridamente representados na sede da Região
de Aveiro, a partir do início de dezembro.
8.

Mesa Redonda CLICURB, incluída no CLIMA 2014

Deliberado aceitar convite para assistir à mesa redonda “CLICURB ‐ Qualidade da atmosfera urbana, alterações
climáticas e resiliência”, em que será apresentado e discutido o referido projeto de investigação, cujo principal
objetivo é estudo de medidas de adaptação e resiliência que permitam reduzir a exposição e a vulnerabilidade
das cidades aos efeitos das alterações climáticas.
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A Mesa Redonda terá lugar no dia 4 de dezembro, das 14:30 às 16:00, no Anfiteatro do Departamento de
Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, coorganizado pela APEA ‐ Associação Portuguesa de
Engenharia do Ambiente e pelo Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro.
9.

Aquisições e Despesas Autorizadas

Foi deliberado promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Aquisição de telemóvel.
‐ Aquisição de passadeira para escadaria.

Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ PT Empresas
‐ AdRA ‐ Águas da Região de Aveiro
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis, S. A.
‐ Phone House
‐ Silvério Costa Pequeno
‐ AEDRL ‐ Associação de Estudos de Direito Regional e Local

219,95 €
52,96 €
100,00 €
169,90 €
21,30 €
60,00 €

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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