Acta n.º 19/2015
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
dois dias de novembro de 2015, pelas nove 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.

Programa de Tutoria ‐ ESTGA

No âmbito do protocolo de cooperação entre a CIM Região de Aveiro e a Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Águeda, com vista à melhoria da área da gestão pública e autárquica, enquadradas no
desenvolvimento curricular da Licenciatura em Gestão Pública e Autárquica, decidido convidar os
interlocutores municipais a participar na 3ª Sessão de Tutoria, a realizar no dia 12 de novembro, pelas 14H00,
na ESTGA, procedendo ainda à divulgação do programado da sessão.
Aproveitando a oportunidade do convite, solicitou‐se também aos interlocutores municipais a designação dos
tutores deste ano letivo, para a turma do 1º ano da referida licenciatura.
2.

Observatório de Mobilidade CIRA

No âmbito do desenvolvimento do projeto Observatório de Mobilidade da Região de Aveiro, com o apoio da
consultora TIS ‐ Transportes, Inovação e Sistemas, S. A., decidido marcar o agendamento de duas reuniões de
trabalho, a realizar no dia 20 de outubro de 2015, em Lisboa, com a CP – Comboios de Portugal, através da DPC
– Direcção de Planeamento e Informação de Gestão e com o IMT ‐ Instituto da Mobilidade e dos Transportes,
I.P..
Estas reuniões visam a apresentação do projeto e aferir do interesse no estabelecimento de um protocolo de
parceria para colaboração e partilha de informação dessas entidades na implementação do projeto.
3.

CIM Região de Aveiro ‐ Acesso ao Portal SIGGESC

Sendo objetivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro vir a assumir, logo que possível e viável, o
papel de Autoridade Regional de Transportes, decidido solicitar ao IMT o fornecimento de uma permissão de
acesso ao Portal SIGGESC, para capacitação da CIM Região de Aveiro em termos de conhecimento mais
aprofundado sobre a rede de transportes públicos a operar na região.
Pretende‐se analisar a informação contida no SIGGEST, interagindo no sentido de ganhar experiência nas suas
funcionalidades e conteúdos.
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4.

Levantamento Topográfico ‐ Sede CIRA

No seguimento da transferência do imóvel da Assembleia Distrital para a CIRA, tendo em vista a regularização
do processo de registo do património imóvel, e na sequência das diligências realizadas junto dos serviços de
registo de Aveiro, foram suscitadas questões sobre a real área do prédio.
Havendo necessidade de clarificar as questões colocadas, decidido solicitar ao Presidente da Câmara Municipal
da Aveiro a execução de um levantamento topográfico, feito por um técnico especializado, da área
pertencente à Assembleia Distrital e respetivas confrontações.
5.

Fórum do Mar 2015 (16‐19 NOV. ‐ Matosinhos)

Decorrente do convite de participação no Fórum do Mar 2015 enviado pela Associação Fórum Oceano,
decidido convocar os parceiros do GAC‐RA ‐ Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro para uma reunião a
realizar no dia 23 de outubro, pelas 14H30 na sede da Comunidade Intermunicipal.
O objetivo é debater o modelo de participação conjunta que tem vindo a ser implementado nos últimos anos,
as eventuais alterações a implementar e propostas de dinamização, e arrancar com os trabalhos da
participação deste ano.
6.

Aquisição em Agrupamento de Energia Elétrica

Decidido proceder à notificação da adjudicação dos 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", à EDP Comercial – Comercialização de
Energia, S.A., para o prazo de 24 meses, pelo montante global de 20.017.645,76€ (vinte milhões, dezassete mil
euros, seiscentos e quarenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor.
No dia 22 de outubro, deu‐se conhecimento do ato de notificação de adjudicação, a todos os parceiros do
agrupamento.
7.

Aquisições e Despesas Autorizadas

Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Almoço Dia da Região 2015
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Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ Silvina Raimundo Lda.
‐ Diário de Aveiro
‐ FIG ‐ Indústrias Gráficas, S. A.
‐ Associação Musical das Beiras
‐ Rosa T. Soares ‐ Restaurante O Tasco, Lda.
‐ Hotel as Américas
‐ AdRA ‐ Águas da Região de Aveiro, S. A.
‐ Dario Matos Almeida
‐ Mário Miguel Félix Pinto do Couto
‐ Casa da Partida, Lda.
‐ Livraria Rino, Lda.
‐ Diana Carolina de Jesus Neves
‐ MEO ‐ Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A.
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis, S. A.
‐ António Jorge Serra Ferreira
‐ ADSE ‐ Ministério da Saúde

48,40 €
799,50 €
2.691,24 €
5.000,00 €
852,95 €
61,00 €
66,61 €
1.107,00 €
1.477,82 €
1.340,00 €
250,00 €
2.092,23 €
11,67 €
92,44 €
615,00 €
122,44 €

Não havendo mais nada a tratar, o Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal encerrou a reunião, tendo‐se
OLGA MARIA MENDONÇA DA SILVA CRAVO
lavrado a presente ata que redigi e subscrevo ___________________________________________
e, depois de
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
2015.11.03
19:00:51 Z
____________________________________________

José Eduardo de Matos
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