Acta n.º 16/2015
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 setembro 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.

Código Regulamentar ‐ Equipamentos Municipais e Contra‐ordenações

Decidido prolongar até setembro o prazo para conclusão dos trabalhos do Código Regulamentar, em particular
dos temas "Equipamentos Municipais" e "Contra‐ordenações", face à sua maior complexidade e dificuldades
de articulação.
Com a equipa de revisão com todos os 12 temas, o objetivo seria a conclusão em outubro e a apresentação da
versão draft do documento na reunião do Conselho Intermunicipal de novembro de 2015.
2.

Edifício da Assembleia Distrital

No seguimento do processo de transferência do património da Assembleia Distrital, decidido ir efetuar buscas
presenciais da Sede no Arquivo Distrital de Aveiro, para onde toda essa documentação institucional foi
remetida, apesar da existência aqui de um arquivo.
Não constando aparentemente o mesmo do Registo Predial, foram‐nos solicitados:




Prova da existência da Assembleia Distrital de Aveiro, aquando da sua formação;
Prova da propriedade do prédio por parte da Assembleia Distrital;
Matriz do prédio nas Finanças.

Tendo, na altura, a Assembleia Distrital um Notário Privativo, importa procurar no seu Livro de Actos Notariais
(escrituras, contratos, etc) os que se relacionem com esta propriedade e o seu trato sucessivo desde o século
XIX.
3. Assinatura Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial com as CIM's
Decidido aceitar o convite da Comissão Directiva do Programa Operacional Regional Centro 2020 para a sessão
de assinatura dos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial com as Comunidades Intermunicipais da
Região Centro, a realizar no dia 31 de agosto de 2015, pelas 16H00, na sede da CCDRC.
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O evento contará com a presença do Ministro Adjunto do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro,
e o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Manuel Castro Almeida.
4. Visitas de Trabalho de Membros do Governo à Região de Aveiro
No seguimento de várias diligências que a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro tem vindo a
desenvolver, decidido participar na visitas de trabalho, a realizar no dia 31 de agosto de 2015, com membros
do Governo, à Região de Aveiro.
O evento tem a seguinte programação:


09H30 ‐ Visita do Ministro do Ambiente à obra do “Reforço do Cordão Dunar entre a Costa Nova e a
Vagueira”
(participam o Ministro do Ambiente, Jorge Moreira da Silva e o Secretário de Estado do Ambiente, Paulo Lemos)



11H00 ‐ Visita do Ministro do Ambiente e da Ministra da Agricultura ao "Baixo Vouga Lagunar"
(participam o Ministro do Ambiente Jorge Moreira da Silva, a Ministra da Agricultura Assunção Cristas e os SE do
Desenvolvimento Regional Castro Almeida e do, Ambiente Paulo Lemos)

5. Formação para os Espaços de Cidadão na Região de Aveiro
No âmbito da formação dos Espaços de Cidadão na Região de Aveiro, decidido remeter a todos os Presidentes
de Câmara informação sobre as datas das ações de formação a realizar em Aveiro (sede da CIRA), solicitando
simultaneamente a indicação de preferência e o número e formandos a inscrever até 4 de setembro.
Neste contexto, foi também fornecido um conjunto de informações/premissas relativas à formação dos futuros
Mediadores de Atendimento Digital dos Espaços do Cidadão, designadamente:










Tipo de formação;
Formação online;
Condições necessárias e obrigatória;
Responsáveis pelos Espaços do Cidadão;
Horário da componente de formação presencial;
Local da Formação Presencial;
Nº de formandos por ação de formação;
Dados necessários à gestão da formação;
Material que os formandos deverão levar para a formação.
6. Fornecimento de energia elétrica em Média Tensão, Baixa Tensão Especial e Baixa
Tensão Normal

No âmbito do do processo de fornecimento de energia elétrica em Média Tensão, Baixa Tensão Especial e
Baixa Tensão Normal, decidido remeter aos Municípios que integram o agrupamento de entidades
adjudicantes a Proposta vencedora e o Projeto de Decisão de Adjudicação, aprovado pelo Conselho
Intermunicipal, por unanimidade, em minuta e com efeitos de execução imediata.
Alertou‐se que a adjudicação deverá ser efetuada pelo órgão competente para a decisão de contratar, de cada
uma entidades adjudicantes, que constituem o Agrupamento.
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Decidido entretanto convocar os interlocutores do GT Energia Elétrica para uma reunião, a realizar no dia 9 de
setembro, pelas 14H30, na sede da CIM Região de Aveiro, com a seguinte ordem de trabalhos:





Aquisição em Agrupamento ‐ articulação de processos e análise do valor contratual por município;
Eficiência Energética no âmbito do PDCT;
Iluminação Pública / LEDS;
Contratos de Concessão.
7. Projeto "EMBRACE LYLY"

No seguimento da deliberação de adesão ao projeto "EMBRACE LYLY", decidido remeter à coordenadora do
projeto, Dra. Rosa Conceição, os elementos solicitados aos Municípios no âmbito da elaboração da
candidatura, faltando apenas completar a informação relativa a um dos interlocutores municipais.
8. Formação para EdCs da CIM Região de Aveiro
Após a receção das inscrições dos Municípios, decidido comunicar à AMA ‐ Agência de Modernização
Administrativa (Dra. Catarina Américo) a conclusão do processo de inscrição e de organização para as duas
ações de formação, a realizar em Aveiro (sede da CIRA):



Ação 38 , a realizar de 9 de setembro até 23 de setembro (11 dias);
Ação 41, a realizar de 28 de setembro até 12 de outubro (11 dias).

Informou‐se também que a sala de formação está preparada, seguindo‐se o contacto com os Municípios para
operacionalização dos PCs.
9. MoVE ‐ Movimento de Voluntariado Empresarial
Decidido comparecer na reunião prevista para 7 de setembro na UA, dando continuidade à colaboração com a
iniciativa do Eng. João Paulo Oliveira de organizar na região de Aveiro um movimento empresarial de suporte a
instituições sociais.
Decidiu‐se:


Criar o Movimento apenas a título informal, selando um protocolo de cooperação entre os membros,
que poderá no futuro formalizar‐se juridicamente;



Efetuar uma parceria com o GRACE, que irá operacionalizar atividades de envolvimento das empresas
em projetos com IPSS locais. Para isso, o Movimento compromete‐se a angariar o número de
empresas necessárias que permitam ao GRACE estabelecer uma estrutura em Aveiro para o
desenvolvimento destas atividades na região Norte do país (leia‐se entre Coimbra e o Minho) uma vez
que uma das grandes necessidades identificadas, foi a proximidade necessária entre empresas e IPSS
locais. A Universidade de Aveiro irá ceder um espaço de trabalho;



A responsabilidade operacional do Movimento será assumida pelo CEC, que estabelecerá as pontes
necessárias com o GRACE.
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10. Aquisições e Despesas Autorizadas
Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ MEO ‐ Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A.
‐ AdRA ‐ Águas da Região de Aveiro
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis, S. A.
‐ António Jorge Serra Ferreira
‐ Diana Carolina de Jesus Neves
‐ Ana Cristina de Oliveira Vieira
‐ Vortal ‐ Comércio Electrónico Consultadoria e Multimedia, S. A.
‐ Linkcom ‐ Sistemas de Informação, S. A.
‐ MBA ‐ Marketing e Brindes, Lda.
‐ Marcar com Requinte ‐ Actividades Hoteleiras, Lda.
‐ EDP ‐ Serviço Universal
‐ CTT ‐ Correiros de Portugal, S. A.
‐ Liberty Seguros, S. A.
‐ Aveiclean ‐ Limpeza e Conservação, Lda.
‐ Via Verde
‐ Dario Matos Almeida
‐ Silvério Costa Pequeno Unip. Lda.

313,65 €
63,91 €
57,00 €
615,00 €
2.152,50 €
2.152,50 €
614,98 €
413,28 €
1.328,40 €
660,00 €
1.667,75 €
24,73 €
14,87 €
421,28 €
15,90 €
1.107,00 €
2.523,96 €

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
2015.09.22 17:39:01 +01'00'
____________________________________________
José Eduardo de Matos
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