Acta n.º 10/2015
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, ao
primeiro dia de junho de 2015, 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.

Encontro do Movimento de Gestores e Empresários Socialmente Responsáveis

Com o objetivo de dar‐se continuidade aos trabalhos desenvolvidos, confirmada a participação do Secretário
Executivo Intermunicipal no próximo encontro do Movimento de Gestores e Empresários Socialmente
Responsáveis, a realizar no dia 15 de junho de 2015, pelas 17H30, na sala do Senado do Edifício Central da
Reitoria, Universidade de Aveiro, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto único: Decisão da formalização da MAIS e seu financiamento.
2.

Sessão de Esclarecimento “Código do Procedimento Administrativo”

Deliberado comunicar aos Presidentes de Câmara e aos interlocutores da formação dos Municípios associados,
a realização, no dia 15 de junho de 2015, de uma sessão de esclarecimento no âmbito das recentes alterações
ao Código do Procedimento Administrativo (Decreto‐Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), tendo como formadora a
Dra. Ana Cláudia Guedes.
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 alterações ao regime do código do
procedimento administrativo e a percepção dos aspectos relevantes que se projetam no funcionamento da
Administração Pública e nas suas relações que ela estabelece com os cidadãos, com base no seguinte
programa:






Enquadramento e âmbito de aplicação;
Princípios gerais;
Regime dois órgãos administrativos,
Procedimento Administrativo;
Decisão do procedimento;
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Ato Administrativo: regime geral, revogação e anulação administrativa, impugnações
administrativas;
Invalidade do ato administrativo;
Execução do ato administrativo.

3.

Código Regulamentar Intermunicipal

Feita a atualização dos trabalhos das 12 áreas técnicas. Após a reunião na CIRA, finalizadas entretanto a Ação
Social e as Atividades Económicas. Falta apenas o Grupo de Equipamentos Municipais, que tem reunião na
próxima 4ª feira. CIRA está a acompanhar, para que até meados do próximo mês haja fumo branco.
A Comissão de Revisão vai iniciar funções já no início de junho, com os conteúdos dos Grupos de Trabalho que
já concluíram.
4.

Concurso em Mercado Liberalizado em Agrupamento de Entidades Adjudicantes

Decidido marcar, já para 3 de junho, uma reunião com o Júri para efetivar a revisão final e preparar o formal
ato de lançamento concursal na plataforma. Com efeito, neste momento, entre os 10 Municípios e a CIRA,
estão reunidos os legais requisitos, a saber:
‐ Revogação da anterior deliberação tomada (que incluía a CM Águeda);
‐ Aprovação da minuta do protocolo a celebrar entre as entidades que constituem o Agrupamento de
Entidades Adjudicantes;
‐ Autorização da abertura do Concurso Público;
‐ Ficheiro de Dados está atualizado.
5.

Rede Jurídica Intermunicipal

Decidido marcar 23 de junho uma nova reunião, afim de se abordarem os assuntos pendentes, desde a
evolução do aumento de capital social da AdRA , à formação no novo Código de Procedimento Administrativo
ou ao futuro Regulamento Interno do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal.
Questão muito enfatizada tem sido a evolução do Código Regulamentar Intermunicipal e dos seus 12 Grupos
de Trabalho, com o objetivo de até ao verão apresentar proposta ao Conselho Intermunicipal.
6.

Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais

Decidido marcar para 2 de junho uma reunião do Júri com a empresa BDO, com sede em Lisboa, que irá
proceder à “Elaboração de um Estudo de Viabilidade Técnica e Económica do Centro Intermunicipal de Recolha
Oficial de Animais (CIROA)”.
O objetivo desse primeiro encontro, para além do conhecimento recíproco, reside em se definirem as
interações e os passos necessários à sua concretização no prazo contratualmente previsto.
7.

Aquisições e Despesas Autorizadas

Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos:
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Aquisições Bens e Serviços
‐ Aquisição de serviços de impressão para Boletim Intermunicipal nº 5.
‐ Formação "Código do Procedimento Administrativo".
‐ Formação no âmbito da Promoção do Livro e da Leitura ‐ Biblioteca Municipal de Ovar.
‐ Impressão de desdobrável para o Congresso da Região de Aveiro 2015.
‐ Alojamento para formadora.
‐ Impressão de credenciais para o Congresso da Região de Aveiro 2015.
‐ Congresso da Região de Aveiro ‐ Publicidade no Diário de Aveiro.
‐ Aquisição de garrafas de água.

Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ MEO ‐ Serviços de Comunicação e Multimédia, S. A.
‐ AdRA ‐ Águas da Região de Aveiro, S. A.
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis, S. A.
‐ Dario Matos Almeida
‐ Diário de Aveiro
‐ Worten
‐ TIS.PT ‐ Consultores em Transportes, Inovação e Sistemas, S.A.

317,36 €
53,19 €
54,12 €
1.107,00 €
95,00 €
119,85 €
7.687,50 €

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 Intermunicipal,
Assinado de forma digital por JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS

c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão Português, ou=Autenticação do Cidadão,
JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DN:
sn=ALVES VALENTE DE MATOS, givenName=JOSÉ EDUARDO,
serialNumber=BI053897633, cn=JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS
DE
MATOS
Dados: 2015.06.05 10:46:32 +01'00'
____________________________________________

José Eduardo de Matos
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