Acta n.º 21/2015
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 dias de novembro de 2015, pelas dezoito 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.

Cedência de sala para reunião do STAL

Deliberado autorizar, como vem sendo habitual, a cedência do Salão Nobre da sede da CIM Região de Aveiro,
para a realização da reunião da Direção Regional do STAL, no dia 26 de novembro de 2015 pelo período da
parte da manhã entre as 9 horas e as 13 horas.
2.

Árvore de Natal CIRA 2015

Decidido solicitar ao Município de Estarreja a adesão à campanha de pinheiro natural, para montagem de duas
Árvores de Natal na sede da Comunidade Intermunicipal.
Em celebração desta quadra festiva, para além dessa colorida presença interior, repetir a iluminação decorativa
exterior, acompanhando as varandas da fachada principal.
3.

Educação

No seguimento do trabalho em curso nesta área temática do Pacto de Coesão e Desenvolvimento Territorial da
Região de Aveiro, decidido, após a reunião em Lisboa da ANQEP (Associação Nacional para a Qualidade e o
Ensino Profissional), elaborar um relatório sucinto sobre o panorama atual nacional e as práticas em curso
noutras CIM e AM.
Tendo em conta a dimensão das tarefas e a proximidade de abril de 2016 para a definição da oferta formativa
16/17, torna‐se essencial recolher informação de cada um dos 11 municípios e concluir o diagnóstico do
abandono escolar.
4.

Estruturação do Arquivo da CIRA

Decidido, com a Arquivista – Estagiária, assentar a estruturação da documentação no Arquivo da CIRA, com
base nas classes e subclasses estabelecidas no Plano de Classificação da Comunidade Intermunicipal da Região
de Aveiro atualmente em uso, nomeadamente:
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Administração Geral
Administração Geral – Representações e Participações
Administração Geral – Recursos Humanos
Administração Geral – Contabilidade, Tesouraria e Finanças
Administração Geral – Aprovisionamento
Administração Geral – Património
Administração Geral – Organização e Arquivo
Desenvolvimento Regional
Atividade Económica
Modernização Administrativa
Educação, Juventude e Seniores
Associativismo e Freguesias
Política de Cidades, Mobilidade e Transportes
Planeamento e Gestão Urbanística
Ambiente e Energia
Proteção Civil
Obras Municipais e Intermunicipais
Formação Profissional

Foi acrescentada a subclasse Expediente e passaram também a fazer parte do arquivo histórico os Fundos da
Grande Área Metropolitana de Aveiro e AREARia.
Finalmente, face aos atrasos do fornecedor, fixar no período de 16 a 19 de novembro de 2015 para montagem
das novas estantes, permitindo concluir o trabalho de reorganização e estruturação do arquivo e atingir o
objetivo inicialmente proposto.
5.

Formação para os Espaços de Cidadão na Região de Aveiro

Na sequência do protocolo celebrado com a AMA e uma vez que para o Concelho de Águeda ainda não foi
promovida formação pelos motivos que foram na altura explanados, decidido solicitar à AMA – Agência de
Modernização Administrativa a realização de mais uma ação de formação para os respetivos EdC’s.
A referida formação deverá ocorrer num estabelecimento escolar da cidade de Águeda, no período identificado
para a interrupção letiva do Natal e que está compreendido entre o dia 17 e 31 de dezembro.
6.

PORTUGAL 2020 – Reunião do Conselho Consultivo da ANMP

Decidido participar numa reunião a realizar no dia 4 de dezembro, pelas 14H30, na sede da ANMP, em
Coimbra, com todas as Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas, para preparar as primeiras
conversas com o próximo Governo.
A reunião subordinar‐se‐á aos seguintes pontos de trabalho:




Ponto de situação dos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT);
Ponto de situação dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e suas componentes;
Identificação dos principais obstáculos e constrangimentos;
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Outros assuntos relevantes.
7.

Concurso Público Fornecimento Energia Elétrica CIRA e EDP Comercial – Oficial Público

Para a formal conformação do ato de assinatura da minuta conjunta de contrato relativo à 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", importa que a Comunidade Intermunicipal designe competente Oficial Público,
função até aqui nunca necessária.
Para a designação do oficial público, enquanto nas autarquias existe uma norma especifica (ver alínea b) do nº2
do artigo 35º, da Lei 75/2013 de 12/9), nas CIM funcionará a norma geral da alínea n) do nº1 do artigo 96º, da
mesma Lei, que concede ao Secretariado Executivo Intermunicipal a prerrogativa para decidir todos os
assuntos relacionados com a gestão e direção dos recursos humanos dos serviços intermunicipais (isto caso tal
não resulte do regulamento da organização interna dos serviços ‐ que ainda não existe).
Assim, pelo seu acompanhamento em todo este processo, foi decidido designar, para os devidos efeitos legais,
Oficial Público da Comunidade intermunicipal da Região de Aveiro, o Técnico Superior Rodolfo Maia
Caprichoso.
8.

Aquisições e Despesas Autorizadas

Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Aquisição de Sinalização para Estacionamento.
‐ Aquisição de material diverso (material de escritório).
‐ Aquisição de Termoventiladores.

Pagamentos
‐ Associação Académica da Universidade de Aveiro
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis, S. A.
‐ Brisa ‐ Concessão Rodoviária, S. A.
‐ CTT ‐ Correios de Portugal, S. A.
‐ Wire Maze ‐ Sistemas de Informação, S. A.
‐ Dario Matos Almeida
‐ STAPLES Portugal ‐ Equipamento Escritório, S. A.
‐ MEDIA MARKT AVEIRO ‐ Prod. Inform. Elect. ‐ Lda.
‐ AdRA ‐ Águas da Região de Aveiro, S. A.
‐ MEO ‐ Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A.

Montante (c/ IVA)
2.706,00 €
90,50 €
7,90 €
30,00 €
824,09 €
1.107,00 €
47,27 €
198,00 €
63,01 €
92,10 €
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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
2015.12.18 15:03:49 Z
____________________________________________

José Eduardo de Matos

Secretariado Executivo Intermunicipal da CIM Região de Aveiro

4|4

