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Acta	n.º	22/2015	
 

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 dezembro 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. Rede	de	Bibliotecas	Municipais	

No âmbito do trabalho desenvolvido pela Rede de Bibliotecas da Região de Aveiro, distinguido a nível nacional, 

pela Direção‐Geral  do  Livro,  dos  Arquivos  e  das  Bibliotecas,  deliberado  associar  os  seguintes  jornais  dos  11 

Municípios  da  CIM  Região  de  Aveiro  à  campanha  de  divulgação  das  respetivas  Bibliotecas Municipais  e  da 

Conferência  Internacional  a  decorrer  em  março  de  2016,  promovendo  igualmente  o  espírito  de  leitura  e 

participação dos cidadãos nestes espaços: 

Município  Jornal

Águeda  Região de Águeda

Albergaria‐a‐Velha Correio de Albergaria

Anadia  Região Bairradina

Aveiro  Diário de Aveiro

Estarreja   Jornal de Estarreja

Ílhavo  O Ilhavense

Murtosa   O Concelho da Murtosa

Oliveira do Bairro Jornal da Bairrada

Ovar  Praça Pública

Sever do Vouga Beira Vouga

Vagos  O Ponto

 

2. Reunião	Interlocutores	‐	Contratualização	

Decidido, em articulação com a Estrutura de Apoio Técnico, no âmbito das Verificações Físicas e Documentais 

ao Local, convocar os interlocutores municipais para uma sessão de trabalho a realizar na sede da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro, no dia  10 de dezembro de 2015, pelas 14H30. 

O  objetivo  da  reunião  será  fazer  o  balanço  da  execução  dos  projetos  no  âmbito  da  contratualização  e 

principalmente  concertar  as  ações  futuras  relativas  à Verificação Física  e Documental  no  Local  e Verificação 
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Documental,  tendo em vista o encerramento dos projetos no âmbito do QREN, nesta  fase  final e,  como  tal, 

mais exigente. 

A reunião terá a seguinte Ordem de trabalhos: 

 Ponto de situação da execução do Contrato de Delegação de Competências com Subvenção Global 

 Acompanhamento da Execução 

‐ Pedido de pagamento final; 

‐ Relatório Final; 

‐ Verificação Física e Documental no Local e Verificação Documental; 

 Outros assuntos. 

 

3. Contrato	Fornecimento	de	Energia	

Decidido partilhar com os interlocutores do  Grupo de Trabalho de Energia e a Rede Jurídica Intermunicipal a 

final  minuta  do  contrato  de  aquisição  de  serviços  para  “Fornecimento  Contínuo  de  Energia  Elétrica  às 

Instalações Alimentadas em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE) e Baixa Tensão Normal (BTN) 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”. 

O  Secretário  Executivo  Intermunicipal  partilhou  a  satisfação  pelo  objetivo  alcançado,  globalmente  e 

individualmente  com  os  que,  em  diferentes  fases  ou  modo,  intervieram mais  intensamente  na  construção 

deste  inovador  e  complexo  processo  até  ao  contrato  já  em  execução,  gerador  de mais‐valias  da  dimensão 

intermunicipal.   

 

4. Objetivos	Estratégicos	da	CIM	Região	de	Aveiro	

Decidido elaborar a proposta de objetivos estratégicos da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro para 

o biénio 2016‐2017 e remeter ao Conselho Intermunicipal para aprovação. 

 

 OE  1  ‐  Promover  a  melhoria  contínua  nos  serviços,  capacitando  e  afirmando  a  Comunidade 

Intermunicipal como um parceiro regional de confiança. 

 

 OE  2  ‐  Em  linha  com  o  Europa  2020,  participar,  implementar  e  gerir  projetos  e  serviços 

intermunicipais, que promovam o desenvolvimento e a coesão territorial. 

 

 OE 3 ‐ Promover a atratividade do território enquanto região de oportunidades e de qualidade de 

vida. 

 

 OE  4  ‐  Avaliar,  estruturar  e  coordenar  a  execução  de  novas  competências  descentralizadas, 

assumindo‐se como órgão de administração pública regional. 
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5. Aquisições	e	Despesas	Autorizadas	

 Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos: 

 

Aquisições Bens e Serviços 

‐  Aplicação  de Anti‐Caruncho na  estrutura  do  telhado do  Edifício  da  CIM Região de 

Aveiro. 

 
 

Pagamentos  Montante (c/ IVA) 

‐ António Jorge Serra Ferreira 615,00 € 

‐ Optirate Mediação Seguros, Lda. 1.678,31 € 

‐ Aveiclean – Limpeza e Conservação , Lda. 421,28 € 

‐ Via Verde  86,05 € 

‐ Linkcom – Sistemas de Informação, S. A. 4.963,05 € 

‐ SÍMBOLOBRIGATÓRIO – Comércio e Serviços, Lda. 59,64 € 

‐ EDP – Serviço Universal, S. A. 1.046,41 € 

‐ MEO ‐ Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A. 54,74 € 

‐ CTT – Correios de Portugal, S. A. 156,28 € 

 
 
Não havendo mais nada a tratar, o Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal encerrou a reunião, tendo‐se 

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 de Matos 
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