Acta n.º 12/2015
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
trinta 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.

Reunião Rede Jurídica

Decidido divulgar a ata da última reunião da Rede Jurídica, realizada no dia 25‐05‐2015, onde foram debatidos
os seguintes assuntos:


Código Regulamentar ‐ Feita a atualização dos trabalhos das 12 áreas temáticas, passando‐se já à fase
de revisão final e criando‐se uma Comissão dedicada à sua efetivação.



AdRA ‐ Feito o ponto de situação de cada Município sobre a instrução do processo de aumento de
capital para submissão a visto do Tribunal de Contas;



Formação CPA ‐ Informou‐se acerca do processo de contratação da formação e sugeriu‐se centrar a
formação em questões práticas, para além das questões novas suscitadas pelo novíssimo Código de
Procedimento Administrativo.



Regulamento CEDI ‐ Após revisão e ajustes finais, proposto a sua remessa ao Conselho Intermunicipal,
para posterior aprovação pelo Conselho Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal.



GT Energia ‐ Decidido proceder ao lançamento do concurso para fornecimento de eletricidade a 10
Municípios e à CIRA, reunindo para o efeito o júri do procedimento



PDCT ‐ Apresentada a estrutura da proposta do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial,
submetida em 21 de maio de 2015;



Congresso da Região de Aveiro 2015 ‐ Chamada de atenção para a 3ª edição do Congresso e a
utilidade na participação coletiva na construção e discussão da região.



Formação Espaços de Cidadão ‐ Irá ser solicitada à AMA a calendarização de 2 períodos de formação,
possibilitando a melhor distribuição dos recursos humanos das 11 Câmaras Municipais.
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2.

Candidatura de Integração e Partilha de Serviços

Devido ao reduzido prazo de candidatura estabelecido, decidido marcar para dia 18 de junho, pelas 15H00,
reunião preparatória do grupo de trabalho, para discussão e desenvolvimento da candidatura, remetendo,
para o efeito, diversos documentos de base, dando sequência ao histórico na Comunidade Intermunicipal e
criando, com os 11 Municípios, uma equipa multidisciplinar de Interlocutores de Partilha e Integração de
Serviços .
O objetivo é, em articulação com a UA, submeter dia 30 de junho a candidatura conforme o Protocolo assinado
com a Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, alinhando‐a com a Estratégia Territorial 2020 da
Região de Aveiro e a de modernização administrativa constante da proposta de Pacto para o –
Desenvolvimento e a Coesão Territorial.
3.

Empreendedorismo: 2.ª Edição do Concurso Regional de Ideias de Negócio para a
População Escolar da Região Centro

Decidido formalizar à CCDRC a candidatura da CIM Região de Aveiro no âmbito da 2.ª Edição do Concurso
Regional de Ideias de Negócio para a População Escolar da Região Centro, fazendo‐se representar através da
Escola Secundária da Bairrada (Oliveira do Bairro) que venceu o concurso intermunicipal, cuja final decorreu
em Estarreja.
A Ideia de Negócio apresentada, designada de GCO ‐ GARBAGE COLLECT OPTIMIZER, tem como objetivo criar
um mecanismo de gestão e organização na recolha do lixo gerado pela população. Esta ideia leva os seus
proponentes a desenvolverem o sistema, GCO ‐ Garbage Collect Optimizer, que torna esta recolha eficiente.
Substituiu um processo de recolha mediante uma rotina, por um novo processo que torne essa recolha objetiva
incidindo nos pontos que realmente necessitam dessa operação.
4.

8.ª Feira Nacional do Mirtilo (25 a 28 de junho ‐ Sever do Vouga)

Decidido aceitar o convite do Presidente da Câmara de Sever do Vouga para participar na abertura solene da
8.ª edição da Feira Nacional do Mirtilo, a realizar no dia 25 de junho de 2015, palas 11H00, no Parque Urbano
de Sever do Vouga.
5. Formação dos Espaços de Cidadão
Decidido comunicar a todos os Municípios a nova possibilidade de realização da 1.ª ação de formação dos
Espaços de Cidadão, de 8 a 22 de julho. Nesse sentido, foi ainda solicitado a indicação dos formandos a
inscrever, no máximo de 16 formandos.
6. Fórum de Turismo Interno “Vê Portugal”
Decidido aceitar o convite da Turismo Centro de Portugal para participar no evento que se realiza no Centro de
Congressos de Aveiro, nos dias 26 e 27 do corrente, dada a colaboração entre ambas as entidades, a
importância que o marheting territorial assume e a relevância que o turismo necessariamente na economia da
Região de Aveiro, sendo desígnio intermunicipal a promoção e valorização da marca Ria de Aveiro.
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7. Aquisições e Despesas Autorizadas
Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Ria de Aveiro Weekend 2015 ‐ Aquisição de serviços de aluguer de insufláveis.
‐ RETE ‐ Encontro Primavera 2015 ‐ Aquisição de passeio de moliceiro.
‐ RETE ‐ Encontro Primavera 2015 ‐ Aquisição de serviços de coffe‐break.
‐ RETE ‐ Encontro Primavera 2015 ‐ Aquisição de serviço de aluguer de autocarro.

Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ MEO ‐ Serviços de Comunicação e Multimédia, S. A.
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis, S. A.
‐ Restaurante o Mercado do Peixe
‐ Comunidade Portuária de Aveiro
‐ AdRA ‐ Águas da Região de Aveiro, S. A.
‐ Domínio Vivo ‐ Formação e Consultoria, Lda.
‐ Dario Matos Almeida
‐ METAL 88 ‐ Comércio e Industria, Lda.
‐ Leya, S. A.
‐ Mário Miguel Félix Pinto do Couto
‐ Ana Cristina de Oliveira Vieira
‐ Diana Carolina de Jesus Neves
‐ Papelaria do Mercado ‐ Maria Elizabete Gonçalves Lima

224,80 €
39,37 €
53,10 €
1.200,00 €
54,98 €
1.449,00 €
882,00 €
953,25 €
100,00 €
1.177,45 €
1.715,00 €
1.715,00 €
250,00 €

Não havendo mais nada a tratar, o Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal encerrou a reunião, tendo‐se
MARIA MENDONÇA DA SILVA CRAVO e, depois de
lavrado a presente ata que redigi e subscrevo OLGA
___________________________________________
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,
JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE
DE MATOS
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sn=ALVES VALENTE DE MATOS, givenName=JOSÉ EDUARDO,
serialNumber=BI053897633, cn=JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS
Dados: 2015.07.06 18:56:55 +01'00'

____________________________________________
José Eduardo de Matos
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