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Acta	n.º	8/2018	
 

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, no dia 

trinta  de  abril  de  2018,  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. Boletim	Intermunicipal	n.º	9	

Decidido remeter a todos os Presidente de Câmara da Região de Aveiro o nosso Boletim Informativo n.º 9, de 

abril de 2018, cuja divulgação foi promovida como suplemento no Diário de Aveiro de 16 de abril de 2018.  

Aproveitando  as  reuniões  de  Grupos  de  Trabalho,  faremos  chegar  através  dos  Interlocutores  aos  GAP´s  os 

exemplares do boletim, de forma a serem distribuídos em cada Município. 

2. 1.ª	Reunião	do	GT	Comunicação	

No  âmbito  da  operação  RAD  –  Região  de  Aveiro  Digital  e  na  sequência  da  deliberação  do  Conselho 

Intermunicipal  para  a  criação  do  novo  Grupo  de  Trabalho  da  Comunicação,  com  indicação  dos  respetivos 

interlocutores municipais, decidido convocar a primeira reunião deste grupo de trabalho, para o dia 20 de abril, 

pelas 10h30, na sede da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. 

3. Política	para	a	Segurança	da	Informação	Digital	para	a	Região	de	Aveiro	

Para os devidos efeitos e respetiva implementação, decidido remeter a todos os funcionários e colaboradores 

da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro as orientações aprovadas sobre “Política para a Segurança 

da Informação Digital para a Região de Aveiro”. 

4. 			Academia	de	Verão	2018	

Decidido reenviar a todos os Presidentes de Câmara da Região de Aveiro a informação relativa à participação 

na Academia de Verão UA 2018 –  de 15 a 20 de julho, com os programas disponíveis para a “Turma CIRA” (2 

alunos por Município) bem como o respetivo formulário de inscrição.  

Conforme  deliberado  em  2017,  enviou‐se  também  o  termo  de  responsabilidade,  tendo  em  consideração  a 

obrigatoriedade da inscrição em regime de internato. 

Solicitou‐se o envio das inscrições de cada Município até ao dia 16 de maio. 
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5. CIROA	–	Centro	Intermunicipal	de	Recolha	Oficial	de	Animais	

Na  sequência  da  publicação  do  Despacho  n.º  3321/2018,  de  4  de  abril,  dos  Secretários  de  Estado  do 

Orçamento,  das  Autarquias  Locais  e  da  Agricultura  e Alimentação,  o  Conselho  Intermunicipal  deliberou,  em 

reunião  efetuada  a  16  de  abril,  apresentar  uma  candidatura  ao  “Programa  de  concessão  de  incentivos 

financeiros para a construção e a modernização de centros de recolha oficial de animais de companhia” cujo 

prazo de submissão termina a 30 de abril. 

Estando  formalizada  a  adjudicação  ao  gabinete  projetista,  decidido  convocar  uma  reunião  com  os 

interlocutores do Municípios de Aveiro, Ovar, Águeda e Oliveira do Bairro, para o dia 24 de abril, pelas 15h00, 

na sede da Comunidade Intermunicipal, com o objetivo de planear a execução do procedimento, definindo os 

próximos passos. 

6. Business2Sea	2018	(15‐16	novembro)	–	Participação	da	Região	de	Aveiro	

No  seguimento  da  deliberação  do  Conselho  Intermunicipal  e  dos  contactos  com  os  parceiros  habituais, 

decidido  comunicar  à  Fórum  Oceano  a  decisão  da  CIM  Região  de  Aveiro  em  participar  na  componente 

expositiva com um stand durante os dias do Business2Sea 2018 que decorrerá nos dias 15 e 16 de novembro. 

7. Convite	–	Cerimónia	Tomada	de	Posse	do	Reitor	da	Universidade	de	Aveiro	

Decidido agradecer o convite recebido e confirmar a presença do Secretário Executivo Intermunicipal da CIM 

Região de Aveiro na cerimónia de Tomada de Posse do Reitor, Prof. Doutor Paulo Jorge Ferreira, a realizar no 

dia 8 de maio, pelas 15h30, no Auditório do Edifício Central e da Reitoria da Universidade de Aveiro. 

8. Reunião	GT	Turismo	

Tendo  em  vista  um  ponto  de  situação  do  projeto  ‘Produtos  Turísticos  Integrados’,  com  a  preparação  das 

iniciativas envolvendo o ‘Ria de Aveiro Weekend 2018’, decidido convocar uma reunião do Grupo de Trabalho 

do Turismo para quarta‐feira, 9 de maio, pelas 10h00, na sede da Comunidade Intermunicipal. 

Na reunião estará também presente a Local Heroes, Lda., entidade responsável pela “Implementação, Gestão e 

Monitorização do Plano de Ação da operação Produtos Turísticos Integrados”. 

9. Empreendedorismo	nas	escolas	–	Concurso	2018	

Na  sequência  das  comunicações  enviadas,  decidido  convocar  os  vários  interlocutores  para  uma  reunião  a 

realizar no dia 8 de maio de 2018, pelas 14h30 na sede da Comunidade Intermunicipal, com a seguinte agenda: 

 Concurso Intermunicipal de Empreendedorismo nas Escolas da Região de Aveiro 2018 

 Regulamento; Prémios; Júri; Comunicação/divulgação; Logística. 

 SI2E ‐ Ponto de situação 

 Outros assuntos. 

Na  mesma  convocatória,  deu‐se  ainda  conhecimento  do  cartaz  e  do  regulamento  do  concurso  Regional  a 

realizar no dia 7 de junho de 2018, na Covilhã.  
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10. Relatório	Anual	de	Prevenção	de	Riscos	de	Gestão	‐	2017	

Após aprovação da Assembleia Intermunicipal a 23‐04‐2018, decidido remeter ao Tribunal de Contas (Conselho 

de  Prevenção  da  Corrupção)  o  “Relatório  Anual  2017  –  Plano  de  Prevenção  de  Riscos  de  Gestão”  da 

Comunidade  Intermunicipal da Região de Aveiro,  assim como promover  a  sua divulgação  interna a  todos os 

colaboradores, para que todos se familiarizem com esta matéria e suas boas práticas, também com o objetivo 

que em 2018 contribuam com potenciais melhorias na sua efetivação. 

No Plano encontram‐se identificadas como passíveis de serem mais suscetíveis de exposição ao risco de gestão, 

a atos de corrupção ou infrações conexas, as seguintes áreas: 

 Contratação Pública, 

 Concessão de Benefícios Públicos, 

 Recursos Humanos, 

 Gestão Administrativa/Financeira. 

11. Aquisições	e	Despesas	Autorizadas	
 

 Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos: 

 

Aquisições Bens e Serviços 

‐ Anúncio “Cultura em Rede” – Diário de Coimbra.

‐ Limpeza do parque de estacionamento.

‐ Aquisição de autocolantes “Região de Aveiro” para envelopes.

 
 

Pagamentos  Montante (c/ IVA) 

‐ Topfloor Unipessoal, Lda. 3.628,50 € 

‐ FIG – Indústrias Gráficas, S. A. 1.634,52 € 

‐ Bongás Express – Combustíveis, S.A. 71,96 € 

‐ Universidade de Aveiro  30.750,00 € 

‐ MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A. 179,12 € 

‐ Amaro – Portas e Automatismos, Lda. 30,75 € 

‐ Diário de Aveiro, Lda.  559,65 € 

‐ Continente Hipermercados, S. A. 20,24 € 

‐ Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S. A. 10,56 € 

‐ AdRA – Águas da Região de Aveiro, S. A. 82,80 € 

‐ Notícias Direct Dist Domicilio, Lda. 228,00 € 

‐ António Jorge Serra Ferreira 615,00 € 

 

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. 
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O Secretário Executivo, 

____________________________________________ 
José Eduardo de Matos 
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