Acta n.º 11/2015
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, aos
quinze dias de junho de 2015, 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.

Aquisições em Agrupamento ‐ Energia Elétrica

No âmbito do processo de aquisição em agrupamento para fornecimento de energia elétrica, decidido
convocar uma reunião do grupo de trabalho, para o dia 03‐06‐2015, pelas 10H00, na sede da CIM Região de
Aveiro, com o objetivo de finalizar e validar as peças procedimentias e respetivos anexos, protocolo e ata de
abertura do procedimento de contratação pública.
2.

Ria de Aveiro Weekend

Uma vez que o Ria de Aveiro weekend é um evento de promoção territorial organizado pela Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro e posiciona‐se como o principal evento de animação turística de pré‐época
alta, com caráter regional, tendo como principal objetivo o de dinamizar a atividade económica do setor
turístico, associada à Ria de Aveiro, decidido estruturar uma proposta de programa que, tendo em conta as
experiências anteriores, este ano acomodasse o balanço do Polis Ria de Aveiro.
Nesta 3ª edição, o Ria de Aveiro Weekend 2015 irá realizar‐se entre os dias 26 e 28 de junho, pretendendo‐se
dinamizar e diversificar a oferta, com vista à captação de diferentes públicos‐alvo, envolvendo os agentes e
seus representantes e as entidades públicas e privadas que desenvolvam atividade no setor turístico, cultural e
de produto, tendo como evento âncora a realização da “Grande Regata dos Moliceiros da Ria de Aveiro”,
ligando a Torreira ao Cais da Fonte Nova, onde decorrerão os principais eventos, para além das iniciativas que
decorrerão paralelamente nos Municípios aderentes.
No âmbito das múltiplas iniciativas, estamos a preparar uma Montra de Saberes e Sabores onde se irá
apresentar uma amostra da diversidade de produtos que a nossa região propõe, e cuja realização está prevista
para o dia 26 a partir das 20h no Hotel Meliá Ria, e para a qual estão a ser convidadas todas as Confrarias de
produtos locais.
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3. Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa
Decidido ceder à Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa a memória descritiva da Operação +MARia ‐
Modernização Administrativa dos Municípios da Ria, candidatura submetida no âmbito do SAMA / +CENTRO,
para apoio ao desenvolvimento de trabalhos.
4.

Arquivo

Decidido aprovar o Auto de Eliminação n.º 1 para se proceder à inutilização por maceração, de acordo com a
Portaria n.º 1253/2009 de 14 de outubro, dos documentos identificados do arquivo da Comunidade
Intermuncipal da Região de Aveiro.
5. Seminário sobre "Planos de Mobilidade Urbana Sustentável"
Decidido, no seguimento de convite do Instituto de Mobilidade e Transportes, proceder a apresentação do
PIMT‐RA no âmbito do seminário sobre "Planos de Mobilidade Urbana Sustentável", a realizar no dia 4 de
junho, no auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, em Lisboa.
O evento realizou‐se em nome da Plataforma Europeia para os Planos de Mobilidade Urbana Sustentável em
cooperação com a Rede Ibérica CIVINET e projeto Endurance e com o apoio da UE, a fim de apoiar as cidades
europeias no desenvolvimento de planos que efetivamente resolvam os problemas de mobilidade urbana,
destinando‐se aos intervenientes nacionais, regionais e locais (cidades) interessados e/ou envolvidos no
transporte urbano e no planeamento da mobilidade.
6. Equipamento Terminal de Comunicação TETRA‐SIRESP
Decidido comunicar ao Conselho Intermunicipal a notificação recebida de decisão favorável de financiamento
em overbooking, pelo Ministério da Administração Interna, à candidatura apresentada no Domínio de
Intervenção: "Prevenção e Gestão de Riscos", do Eixo II do Programa Operacional Temático Valorização do
Território ‐ "Aquisição de Equipamento Terminal de Comunicação TETRA‐SIRESP".
A candidatura contempla um montante de investimento total elegível de 37.392,00€, a que corresponde uma
comparticipação de 85% do Fundo de Coesão.
7.

Reunião GT Eletricidade

Na reunião do GT Eletricidade, realizada no dia 05‐06‐2015, decidido proceder ao lançamento do concurso
público, a fim de que a publicação em Diário da República possa ocorrer até 8 de junho de 2015.
Após o desenvolvimento do processo de contratação pública, será estabelecida uma nova data de reunião do
GT para retomar o debate sobre assuntos pendentes: led’s, contrato de concessão (1ª ver com ANMP),
utilização dos apoios de IP pelas operadoras.
8.

Sessão de Esclarecimento "Código do Procedimento Administrativo"

Face à aprovação do Conselho Intermunicipal para contratação da Dra. Cláudia Guedes como formadora da
sessão de esclarecimento sobre "Código do Procedimento Administrativo", a realizar no dia 15 de junho,
decidido alertar os onze Municípios da CIRA para que procedam à inscrição dos respetivos funcionários.
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Decidido fixar a lista definitiva de 35 formandos a participar na sessão de esclarecimentos sobre o CPA,
autorirando a participação dos seguintes colaboradores da CIM Região de Aveiro: Rogério Pais, Patrícia Castro,
Cristina Guerra e Ricardo Nunes.
9.

Concurso de Projetos de Integração e Partilha de Serviços

Decidido marcar para dia 9 de junho, pelas 9H30, reunião CIRA‐UA para análise do formulário para concurso
de projetos de integração e partilha de serviços, a que se refere o ponto 7 do Despacho do 5119‐B/2015 do
SEAL.
10. Empreendedorismo 2.ª Edição do Concurso Regional de Ideias de Negócio para a
População Escolar da Região centro
No âmbito da 2ª edição (2015) do Concurso Regional de Ideias de Negócio, promovido pela Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, para a população escolar, envolvendo a colaboração
direta das Comunidades Intermunicipais da Região, decidido comunicar a candidatura que representará a
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, no referido concurso. O nosso representante será o vencedor
do concurso regional XS, realizado pela CIM Região de Aveiro ‐ cuja ideia vencedora pertenceu ao Instituto
Profissional da Bairrada, de Oliveira do Bairro.
A sessão final do concurso decorrerá em Coimbra, no auditório da CCDRC, na data prevista de 26 de junho de
2015, pelas 14:30 horas.
11. Aquisições e Despesas Autorizadas
Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Participação Blue Business Forum e reunião da RNGAC ‐ Aquisição de serviços de alojamento.
‐ Aquisição de película para divisória do gabinete do Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro.
‐ Ria de Aveiro Weekend 2015 ‐ Aquisição de serviços de Impressão de Materiais de Divulgação.

Pagamentos
‐ MEO ‐ Serviços de Comunicação e Multimédia, S. A.
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis, S. A.
‐ Diário de Aveiro
‐ Linkcom ‐ Sistemas de Informação, S. A
‐ Churrascaria Querida
‐ Mercantelzinho
‐ Walk By Walk, Lda.
‐ Via Verde
‐ Aveiclean ‐ Limpeza e Conservação, Lda.
‐ Audiodecor ‐ Alelier de Publicidade, Lda.
‐ Academia Vortal ‐ Formação e Inovação, Unip. Lda.
‐ FIG ‐ Indústrias Gráficas, S. A.

Montante (c/ IVA)
82,24 €
42,89 €
4.805,61 €
432,96 €
526,50 €
241,00 €
187,08 €
188,15 €
421,28 €
3.178,32 €
420,00 €
1.083,33 €
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‐ Imprensa Nacional ‐ Casa da Moeda, S. A.
‐ Carla Cristina Maia de Almeida
‐ IKEA PORTUGAL, Móveis e Decoração, Lda.

345,13 €
624,77 €
742,72 €

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

DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão Português, ou=Autenticação do
JOSÉ EDUARDO ALVES
Cidadão, sn=ALVES VALENTE DE MATOS, givenName=JOSÉ EDUARDO,
serialNumber=BI053897633, cn=JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS
VALENTE
DE MATOS
____________________________________________
Dados: 2015.07.02 16:23:03 +01'00'

José Eduardo de Matos
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