Acta n.º 14/2015
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 e um 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 e Transportes para a Região de Aveiro

Procurando antecipar a resolução de possíveis problemas e contrangimentos inerentes ao desenvolvimento
dos trabalhos até 3.XII.2019, decidido agendar para o dia 24 de julho reuniões de trabalho na CIRA, com a
participação das seguintes entidades:



às 9H30, reunião com a Transdev;
às 12H00, reunião com o IMT.

Na lógica do PIMTRA, com o objectivo de prosseguirmos com os passos necessários e avaliarmos o ponto de
situação face ao novo Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, com a recente
publicação da Lei nº 52/2015, de 9 de junho, alterando o regime do histórico RTA (Regulamento de Transortes
em Automóveis) de 1948.
2.

Reprogramação do Projeto de Intervenção "Reparação de Rombos no Baixo Vouga
Lagunar"

Decidido formalizar ao Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos a nossa proposta de reprogramação do
projeto de intervenção, na sequência da reunião efetuada em 16 do corrente, com a fiscalização, o empreiteiro
e a Administração Regional Hidrográfica/Agência Portuguesa do Ambiente, e face à decisão do Conselho
Intermunicipal de prorrogar o prazo das obras de "Reparação de Rombos no Baixo Vouga Lagunar".
Para o efeito, foram remetidos os seguintes documentos:




Formulário de proposta de reprogramação;
Nota justificativa das alterações propostas;
Cópia das certidões atualizadas da Segurança Social e Finanças.
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3. "EMBRACE LYLY"
Na sequência da deliberação do Conselho Intermunicipal de 20 de julho, decidido formalizar ao Conselho de
Administração do CHBV ‐ Centro Hospitalar Baixo Vouga, o interesse na adesão ao projeto "EMBRACE LYLY"
(Live Younger Longer Years).
Referenciar a 14 de agosto o prazo para as Câmaras Municipais indicarem uma IPSS e um Agrupamento de
Escolas, por Município, bem como a pessoa de contacto para este projeto, candidato aos fundos europeus do
quadro 2020.
4.

Instituto de Educação e Cidadania IEC

Decidido aceitar o convite para visitar o Instituto de Educação e Cidadania IEC, em Mamarrosa, Oliveira do
Bairro, que tem um projeto educativo de “Estudos Avançados”, atualmente em implementação, além de
Oliveira do Bairro, também em Escolas de Águeda, de Coimbra, de Aveiro e Miranda do Corvo.
Assente em Ciências Experimentais e e assumindo‐se como Escola Moderna e de Ciência Viva, com conteúdos
que se estendem ao Livro e Leitura, Expressão Dramática e Desenho e Pintura, dirige‐se a alunos do 1º e 2º
Ciclos, lecionados nas instalações do IEC ou nas Escolas respetivas.
5.

CIROA ‐ Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais

Decidido marcar para 23 do corrente outra reunião de ponto de situação da eleboração de um estudo de
viabilidade deste projeto intermunicipal, em curso pela empresa BDO e dos passos para a sua conclusão,
cumprindo o prazo contratual de 120 dias.
Além da análise dos dados recolhidos dos Municípios e da marcação de uma visita ao Centro de Terras de Santa
Maria, aprofundou‐se a proposta de modelo de gestão, da captura à formação e sensibilização, a melhor
localização, a capacidade do equipamento, com um centro e pontos de transferência, concluindo pelo detalhe
e modalidade dos custos associados à gestão e manutenção.
6.

Aquisições e Despesas Autorizadas

Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Beneficiação do Arquivo do Edifício da CIM Região de Aveiro.

Pagamentos
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis, S. A.
‐ MEO ‐ Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A.
‐ Associação Náutica da Torreira
‐ AdRA ‐ Águas da Região de Aveiro, S. A.

Montante (c/ IVA)
141,54 €
294,58 €
12.697,50 €
53,19 €
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‐ Diana Carolina de Jesus Neves
‐ António Jorge Serra Ferreira
‐ Ana Cristina de Oliveira Vieira
‐ Mário Miguel Félix Pinto do Couto
‐ Espaço de Experiências, Lda.
‐ Dario Matos Almeida
‐ Universidade de Aveiro
‐ AMJG ‐ Comunicações, S. A.
‐ Controlauto ‐ Inspecção Automóvel

1.715,00 €
615,00 €
1.715,00 €
1.177,45 €
195,00 €
882,00 €
2.850,00 €
149,90 €
30,54 €

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,
JOSÉ EDUARDO ALVES
VALENTE
DE MATOS
____________________________________________
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José Eduardo de Matos
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