Acta n.º 23/2014
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 dezembro 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.

Águas de Portugal

Deliberado aceitar a representação da CIM Região de Aveiro/Câmara Municipal de Aveiro na sessão técnica de
esclarecimentos às minutas do diploma legal de criação do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Águas
e de Saneamento do Centro Litoral de Portugal, contrato de concessão e EVEF.
A sessão terá lugar no dia 2 de dezembro, pelas 15H30, na Escola de Hotelaria de Coimbra.
2.

Aquisições em Agrupamento ‐ RU

Deliberado remeter ao Conselho Intermunicipal de dezembro a proposta técnica do Programa de Concurso e
Caderno de Encargos para contratação de serviços no âmbito dos resíduos urbanos, coordenado pelo
Município de oliveira do Bairro.
Após formalização da constituição do agrupamento de entidades adjudicantes será lançado o procedimento de
contratação pública.
3.

GT Comunicações

Tendo‐se decido, nesta fase, avançar a CIM Região de Aveiro e o Município de Oliveira do Bairro, com base no
modelo do concurso recente do Município de Aveiro, que será estudado e adaptado para os objetivos da
aquisição em agrupamento
Deliberado remeter a todos os interlocutores do GT a minuta do memorando da última reunião de 27‐11‐2014,
para correções e validação, aguardando a final pronúncia de alguns dos Municípios.
4. GT Eletricidade
Estando concluída a recolha dos dados pelos 11 municípios e a CIRA, com as peças do caderno de encargos e
programa de concurso, fica concluída esta fase, coordenada pelo Município de Vagos.
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Deliberado remeter minuta com a formalização do Agrupamento de Entidades para ser aprovada em cada um
dos Municípios, após o que virá ao Conselho Intermunicipal para lançamento do concurso público
internacional.
5. GT Seguros
Deliberado que a coordenação deste grupo seja constituída pelos Municípios de Murtosa, Anadia e Oliveira do
Bairro, elaborando sucessivamente as diferentes peças e mapas.
As reuniões vão sendo por si calendarizadas e efetivadas com o acompanhamento da CIRA.
6. Comissão de Gestão Local do CAR
Deliberado, a solicitação do Conselho Intermunicipal da CIM Região de Aveiro, representar a Comunidade
Intermunicipal no âmbito da reunião da Comissão de Gestão Local do CAR, a realizar no dia 3 dezembro 2014,
pelas 14H30, no Velódromo Nacional de Sangalhos, com a seguinte Ordem de Trabalhos:








7.

Resumo da actividade do CAR nos últimos dois anos, 2013 e 2014;
Apresentação do Anadia Sports Center (como estrutura de apoio ao CAR);
Plano de Actividades previstas para 2015 (de acordo com os calendários que as Federações já
enviaram);
Regulamento de Funcionamento e Tabela de Preços actuais do CAR – para conhecimento;
Definição das linhas orientadoras para a sustentabilidade do CAR;
Apresentação do Projecto da Pista de BMX;
Apresentação do Projecto para a criação de uma Bicicleta de Pista de Competição, alusiva ao
Velódromo Nacional;
Outros assuntos.
Sessão de Esclarecimento “Alterações ao RJUE”

Deliberado comunicar aos Presidentes de Câmara e aos interlocutores da formação dos Municípios associados,
a realização, no dia 8 de janeiro de 2015, de uma sessão de esclarecimento no âmbito das alterações ao
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (Decreto‐Lei nº 136/2014, de 9 de setembro), tendo como
formadora a Prof. Doutora Fernanda Paula Oliveira.
A formação em causa tem como destinatários Eleitos Locais, Dirigentes e Técnicos Superiores de todos os
Municípios da CIM Região de Aveiro e cada Município poderá inscrever 3 formandos.
O objetivo da sessão formativa é a identificação das principais novidades introduzidas no RJUE e a percepção
das suas implicações, consequências e principais dificuldades da sua aplicação prática, com base no seguinte
programa:




Alteração das definições e suas consequências
O relevo da regulamentação municipal
Os procedimentos
 Nova delimitação dos procedimentos e novidades nas licenças e autorizações
 Nova configuração da comunicação prévia e consequências em termos de regime
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8.

 Outras novidades procedimentais
As novidades materiais
 Em matéria de caducidade dos atos de gestão urbanística (em especial dos loteamentos
urbanos)
 Reposição da legalidade urbanística, com especial relevo para as legalizações
 Responsabilidade civil dos intervenientes nas operações urbanísticas
Outras alterações dispersas.
Sessão de Tutoria ‐ ESTGA

Deliberado convidar todos os interlocutores municipais a participar no 2º Encontro de Tutores, que será
realizado no dia 17 de dezembro, pelas 10H15, na ESTGA, em que se pretende fazer a apresentação dos alunos
aos tutores, perspetivar o seu relacionamento e formas de atuação em todo este processo., acompanhando a
CIRA através do Rodolfo Caprichoso.
Neste sentido, como em 2013, caberá aos interlocutores municipais designar os tutores deste ano letivo, para a
turma do 1º ano da referida licenciatura, composta por 17 alunos, no âmbito do protocolo de cooperação
entre a CIM Região de Aveiro e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, com vista à melhoria da
área da gestão pública e autárquica, nomeadamente no que respeita ao desenvolvimento de atividades de
ensino, enquadrada no desenvolvimento curricular da Licenciatura em Gestão Pública e Autárquica.
9.

ASC – Relatório de Auditoria Energética ‐ CIRA

Deliberado, face ao relatório da auditoria energética efetuada ao Edifício sede da Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro, realizado no âmbito da Agência para a Sustentabilidade e Competitividade, analisar e
avaliar internamente, para futura execução faseada das medidas suscitadas de racionalização de energia:
Medida 1 ‐ Substituição de 99 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 por lâmpadas tubulares LED;
Medida 2 ‐ Substituição de 5 lâmpadas de incandescentes por lâmpadas fluorescentes Compactas;
Recomendação 1‐ Substituição de iluminação por iluminação mais eficiente, em espaços ou compartimentos
com pouca utilização de iluminação artificial;
Recomendação 2‐ Colocação de isolamento térmico na cobertura inclinada;
Recomendação 3‐ Colocação interruptor horário para controlo da iluminação do estacionamento automóvel;
Recomendação 4‐ Colocação de película refletora para conforto térmico.
10. Campanha Digital Natal ‐ Ria de Aveiro
Tendo como objetivo a promoção de produtos e serviços associados à campanha Ria de Aveiro, com base nos
valores da qualidade, autenticidade e tradição regional, deliberado, no âmbito do Grupo de Ação Costeira da
Região de Aveiro, aprovar a proposta de implementação da Campanha Digital Natal.
No caso da Ria de Aveiro a presença no mundo digital tem como objetivo divulgar a marca, os produtos e
serviços, consolidar o prestígio e conquistar a confiança e admiração gerando consequentemente vendas. A
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campanha digital de Natal pretende potenciar a divulgação e alavancar a comercialização em específico dos
produtos associados à Ria de Aveiro.
11. Protocolo de Cooperação UA ‐ CIRA (Acordo de Estágio)
Deliberado rubricar o Protocolo de Cooperação com o Departamento de Ambiente e Ordenamento da
Universidade de Aveiro para a concertação de esforços e a integração de contributos com vista à definição de
modelos flexíveis de cooperação envolvendo percursos formativos de estudantes da UA, sob a forma de
Dissertação, Projetos, Estágios, Formação em Contexto de Trabalho, ou outras, designadas como Atividades de
Formação.
12. Aquisições e Despesas Autorizadas
Foi deliberado promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Renovação Licenças Antivírus
‐ Consultoria para Encontro de Redes (Projeto A1P1 ‐ Programação Cultural em Rede).

Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ AKI
‐ Casa Piocheur Portugal, Lda. (Aveiro Retail Park)
‐ Cravo Fortes Antão & Associados, sroc lda.
‐ Diário de Aveiro
‐ CTT ‐ Correios de Portugal, S. A.
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis, S. A.
‐ Livraria e Papelaria Saimeiro de Rosa Lidia Saimeiro Silva
‐ Livraria Rino, Lda.

142,22 €
47,97 €
707,25 €
1.845,00 €
30,75 €
42,30 €
350,00 €
300,00 €

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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