Acta n.º 15/2015
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
catorze dias de agosto 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.

Agrupamento de Entidades Adjudicantes para Fornecimento Contínuo de Energia
Elétrica

Decidido articular com o Júri do procedimento concursal de “Aquisição de Serviços de “Fornecimento contínuo
de energia elétrica às instalações alimentadas em Média Tensão, Baixa Tensão Especial e Baixa Tensão Normal,
dos Municípios de Albergaria‐a‐Velha, Anadia, Agrupamento de entidades adjudicantes do Município de Aveiro,
Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos e da Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro, entidades que integram o Agrupamento de Entidades Adjudicantes” para produção de
Projeto de Decisão de Adjudicação a ser remetido imediatamente ao Conselho Intermunicipal.
De acordo com o calendarizado inicialmente, como a reunião ordinária de agosto do Conselho Intermunicipal
da Região de Aveiro está prevista para dia 14, no Município de Ílhavo, permitindo assim, pese o período de
férias que atravessamos neste período estival, a continuidade temporal procedimental e o normal desenrolar
dos passos necessários para o objetivo traçado.
Evidencia‐se também financeiramente a utilidade de iniciar o mais rapidamente possível esta nova fase de
contratação, tendo em conta a significativa poupança conseguida nesta formulação intermunicipal, na casa dos
13%, traduzida num decréscimo global de 3 milhões de euros face ao atual somatório dos 10 municípios
envolvidos.
2.

Arquivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro

Decidido, aproveitando as férias e a acalmia do mês de agosto, proceder à remoção da sala do anterior
Arquivo da Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro, que inclui também a Assembleia Distrital, a Grande
Área Metropolitana de Aveiro e a Associação de Municípios da Ria, após a seleção efetuada e a limpeza
finalizada, naquele espaço dedicado e nos vários arrumos adjacentes, num amplo trabalho de equipa interno.
Segue‐se a efetivação da necessária empreitada de nivelamento e de pintura do espaço por profissional da
área da construção civil, criando as condições para adaptar melhor a sala ao efeito em causa, prevendo usar
equipamentos já testados noutros arquivos da Região de Aveiro.
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Considerando a rentabilização do espaço para arquivo existente na sede da Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro, e após uma pré‐avaliação por uma especialista em arquivo, torna‐se necessária a aquisição
de um conjunto de estantes compactas, o que se prevê para o conselho intermunicipal de 14 de agosto.
Será assim possível, adquirida a nova estanteria, concluir o plano de estágio da Estagiária Arquivista até 2 de
novembro, ordenando de forma correta os legais conteúdos e projetando para o futuro esses métodos de
arquivo e prazos de depósito, garantindo eficiência na guarda de documentos e na busca, além de criar
capacidade interna de arquivo para os próximos muitos anos.
3. Desenvolvimento Local de Base Comunitária – DLBC
Decidido, na sequência de notificação da Comissão de Seleção e Avaliação do DLBC – Agência para o
Desenvolvimento e a Coesão, para emissão pareceres técnicos sobre cada uma das cinco DLBC em análise
respeitantes ao território da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, estruturar essa apreciação de
modo muito objetivo, apontando direta e globalmente a coerência entre o diagnóstico, a estratégia, os
objetivos e os resultados e metas esperados, nomeadamente a articulação com a Estratégias Integrada de
Desenvolvimento Territorial da nossa NUTS III.
Expressando a nossa complexa condição de entidade promotora numa delas (costeira), de parceria liderante
em duas (rurais de Aveiro Norte e Aveiro Sul), para além de duas outras (incidentes em dois diferentes
municípios da CIRA), pretendeu‐se validar o nível de integração e coerência da estratégia DLBC apresentada,
com a visão preconizada para o território a médio prazo e o diagnóstico efetuado, decorrentes do território de
intervenção definido, bem como aferir da clareza na definição de objetivos e sua coerência com as prioridades
estratégicas e com os resultados esperados (mensuráveis e atingíveis).
Como resultava da própria notificação, dado o muito reduzido período temporal para a análise, fase negocial e
decisão das candidaturas, e tendo em vista a relevância na operacionalização o mais rapidamente possível
destas abordagens territoriais, de forma a poderem ser abertas as linhas de financiamento específicas, foi dada
resposta contendo os 5 Pareceres da CIRA até 10 de agosto.
4. Dia da Região de Aveiro 2015
Decidido, no seguimento da abordagem efetuada no último Conselho Intermunicipal de julho, aprofundar a
proposta de programa do Dia da Região de Aveiro, herdeira da Associação de Municípios da Ria desde 1989,
após outras designações legais, pois em 16 de outubro de 2008 foi fundada a Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro.
Da celebração pioneira em 2014 da data de constituição da CIRA como Dia da Região, pretende‐se consolidar o
modelo assente em 2 módulos principais:


de manhã, a Conferência “Turismo, Ria e Região de Aveiro” (Local: Cine‐Teatro de Estarreja);



à noite, Concerto Anual da Região de Aveiro (Local: Cineteatro de Anadia), pela Orquestra
Filarmonia das Beiras.

A afirmação da Região de Aveiro mantem‐se intacta, pois ao longo destes anos, foi‐se construindo uma
dimensão diferente de organizar o território e de investir numa estratégia comum para os cidadãos em áreas
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municipais ou regionais, com crescente multidisciplinariedade, parcerias, capacitação, proximidade e
envolvimento,
Em 2015, com estas vertentes de desenvolvimento e de cultura de base regional, sublinha‐se que celebrar esse
caminho é aprender com as experiências, valorizar os resultados e projetar conjuntamente uma Região com
identidade, dinâmica, coesa, sustentável e geradora de oportunidades, tão presentes num momento em que se
ultimam para a região de Aveiro alguns dos mais importantes suportes financeiros 2020.
5. Aquisições e Despesas Autorizadas
Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Aquisição de roll up classic evolution.
‐ Aquisição de Produtos de Higiene.
‐ Aquisição Router Sem Fios.
‐ Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro ‐ Aquisição de monitor para PC.
‐ Formação ‐ Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas.

Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ Associação Desportiva da Taboeira
‐ Aveiclean ‐ Limpeza e Conservação, Lda.
‐ Via Verde
‐ Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas
‐ BDO Consulting, Lda.

1.400,00 €
421,28 €
71,85 €
144,00 €
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,
JOSÉ EDUARDO ALVES
VALENTE
DE MATOS
____________________________________________
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: 2015.09.01 10:36:54 +01'00'

José Eduardo de Matos
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