Acta n.º 13/2015
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 julho 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.

Observatório da Mobilidade ‐ Protocolo de Cedência de Informação e Ponto de Situação

Decidido enviar aos interlocutores do projeto "Observatório da Mobilidade da Região de Aveiro" o ponto de
situação do Observatório, solicitando a rápida conclusão do preenchimento da informação em falta.
Deu‐se igualmente conhecimento da minuta de protocolo de cedência de informação, estabelecendo
condições de partilha, a título gratuito, de dados sobre a mobilidade e transportes ou conexa e de informação
geográfica entre as entidades signatárias, pedindo o preenchimento dos campos relativos a cada Município, a
sua assinatura pelo Presidente de Câmara e devolução do documento à Comunidade Intermunicipal da Região
de Aveiro.
2.

Inaugurações Polis Litoral Ria de Aveiro

Decidido participar nas cerimónias de inauguração das quatro empreitadas de requalificação e valorização da
Ria, executadas pela Polis Litoral Ria de Aveiro e agendadas para o dia 4 de julho (sábado):






Reordenamento e Valorização do Cais da Pedra (Ovar)
Reordenamento e Valorização do seguintes cais (Estarreja)
o Cais das Teixugueiras
o Cais do Nacinho
o Cais da Tabuada
o Cais das Bulhas
Requalificação e Valorização do Parque de Requeixo (Aveiro)
Requalificação e Valorização do Parque de Espinhel (Águeda).

3. Eltis Case Study
Em resposta ao convite endereçado à TIS.PT para divulgação do PIMTRA, como um caso de estudo, a incluir na
rede do projeto ELTIS (The urban mobility observatory), decidido autorizar a divulgação do plano na rede,

Secretariado Executivo Intermunicipal da CIM Região de Aveiro

1|3

propondo como pessoa de contacto a Engª Arminda Soares, da Divisão de Mobilidade e Transporte do
Município de Aveiro.
4.

Plano Intermunicipal de Mobilidade da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela

Decidido ceder à Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela as peças concursais (Programa de
Concurso e Caderno de Encargos) que estiveram na base da execução do PIMTRA ‐ Plano Intermunicipal de
Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro, para apoio à elaboração do concurso que levará à produção do
Plano Intermunicipal de Mobilidade do território da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela.
5. 12.º Congresso Nacional BAD
No seguimento da proposta, presente ao Conselho Intermunicipal, da “Rede de Bibliotecas da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro”, para apresentação do projeto no âmbito do 12.º Congresso Nacional
BAD, decidido formalizar que a representação da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro será feita
pela Dra Sónia Almeida (Biblioteca Municipal de Anadia), na qualidade de oradora.
6. Empreitada de Reparação de Rombos no Baixo Vouga Lagunar
Decidido convocar a Fiscalização da "Empreitada de Reparação de Rombos no Baixo Vouga Lagunar" para uma
reunião de ponto de situação sobre o desenvolvimento dos trabalhos, a realizar no dia 16 de julho de 2015,
pelas 10H00, na sede da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.
Também se pretende a presença de representantes da ARH e do empreiteiro, a fim de se planear o fecho da
empreitada em Aveiro, após os trabalhos em curso em Albergaria‐a‐Velha e a passagem por Estarreja.
7. Aquisição em agrupamento de Energia Elétrica
No âmbito do procedimento de aquisição em agrupamento de Energia Elétrica, tendo terminado o prazo para
apresentação de erros e omissões (11/jullho), decidido comunicar aos restantes membros do júri do
procedimento que não foi submetida na plataforma de contratação pública qualquer listagem de erros e
omissões. Agora as propostas serão abertas dia 20.
8. Reunião CIROA
Concluído o processo de pesquisas e elaboração do modelo económico e financeiro pela empresa BDO,
contratada pela CIRA para e elaboração do estudo de viabilidade técnica e económica do Centro Intermunicipal
de Recolha Oficial de Animais (CIROA), decidido marcar para o dia 21 de julho de 2015 a visita da empresa de
consultoria às instalações da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, para partilha de ideias, face à
exepriência da Associação de Municípios neste campo.
9. Aquisições e Despesas Autorizadas
Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos:
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Aquisições Bens e Serviços
‐ Aquisição de lâmina para a guilhotina A0.
‐ Aquisição de sacos de papel da CIM Região de Aveiro.
‐ Aquisição de serviços de impressão de agenda de eventos ‐ Agenda de verão julho/setembro 2015.
‐ Jantar Acedemia de verão 2015.

Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ Latina ‐ Pastelaria Central.
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis, S. A.
‐ Marlinda Sociedade Papelaria Lda.
‐ Animeventos, Organização de Eventos, Lda.
‐ MoveAveiro ‐ empresa Municipal de Mobilidade, E.E.M.
‐ Via Verde
‐ FNAC Portugal
‐ Manuel Resende Tavares ‐ Reparação Automóvel, Unipessoal, Lda.
‐ CTT ‐ Correios de Portugal, S. A
‐ NOTE ‐ Livraria, Papelaria, Presentes
‐ Maria Isabel Pacheco

184,50 €
60,38 €
350,00 €
922,50 €
130,00 €
102,10 €
250,00 €
94,40 €
53,32 €
150,00 €
150,00 €

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 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
Cidadão, sn=ALVES VALENTE DE MATOS, givenName=JOSÉ EDUARDO,
serialNumber=BI053897633, cn=JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS
Dados: 2015.07.20 10:05:00 +01'00'

JOSÉ EDUARDO ALVES
VALENTE DE MATOS
____________________________________________

José Eduardo de Matos
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