Acta n.º 9/2020
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
quinze de maio de 2020, pelas quinze 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.

Autoridade Regional de Transportes – Plano de Desconfinamento

No dia 30‐04‐2020, o Conselho de Ministros aprovou o “Plano de Desconfinamento”.
Tendo em conta a perspetiva do início das atividades letivas presenciais apenas para os 11.º e 12.º anos a 18 de
maio e após auscultação da AMT e dos principais Operadores de Serviço Público de Transporte de Passageiros
(SPTP), decidido solicitar a todos os Presidentes de Câmara da Região de Aveiro, e respetivos interlocutores
técnico, indicação dos serviços mínimos considerados necessários face à realidade de cada Município.
A informação deverá ser remetida à ART, até dia 8 de maio, através do preenchimento da tabela com a seguinte
designação “Identificação Serviços Transporte Passageiros Essenciais”.
2.

Autoridade Regional de Transportes – PART CIRA (Pandemia)

Decidido comunicar ao Fundo Ambiental a comparticipação calculada pela Autoridade Regional de Transportes
da Região de Aveiro no âmbito do PART durante o período de Pandemia, para apoio aos serviços de transportes
públicos essenciais previstos para os meses de abril, maio e junho 2020 ao abrigo do Decreto‐Lei n.º 14‐C/2020
de 7 de abril, conforme anexo “PART CIRA 2020_Pandemia COVID‐19_.pdf”, complementando com a informação
recebida dos Operadores SPTP, que lhe serviu de base.
3.

CIRA‐SNC‐AP / Reengenharia da contratação pública – Sessão a 20.MAI.

No âmbito da operação RAD, decidido informar e incentivar à participação de todos os colaboradores da
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro para a sessão de trabalho por videoconferência, a realizar no
dia 20.maio.2020, das 09h30 às 12h30, tendo em conta que será a 1.ª reunião sobre a desmaterialização de
processos na CIRA (independentemente do projeto em que está integrada a reunião – SNC‐AP).
A reunião terá a presença da equipa responsável da SV e começará por enquadrar a desmaterialização de
processos escolhidos no âmbito do RAD (15 internos + 25 externos + 4 “financeiros”), com a sua aplicação na
CIRA.
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Seguem‐se os processos da área da contratação pública, em que a desmaterialização e reengenharia na CIRA vai
envolver praticamente todos os funcionários e, pontualmente, na articulação com o projeto SNC‐AP, vai implicar
a utilização de aplicações AIRC ligadas à contabilidade.
4.

Grande Rota da Ria de Aveiro ‐ GRRA – Informação sobre Pequenas Rotas

No âmbito do projeto da Grande Rota da Ria de Aveiro, decidido informar os interlocutores municipais para a
área do Turismo que estamos a preparar a estruturação das ferramentas de comunicação digitais,
nomeadamente o site e a aplicação móvel, para as quais a informação relativa a pequenas rotas (PR’s) existentes
nos 11 municípios é bastante importante.
Nesse sentido, remeteu‐se uma base de dados Excel sobre os PR’s na Região de Aveiro, compilada e fornecida
pela IDTour, e sobre a qual solicitámos para:
‐ verificar a validade e atualidade da informação existente e, caso disso, corrigir;
‐ identificar a informação em falta e, caso disso, completar, inclusive com o envio dos ficheiros
geográficos e folhetos;
A resposta deverá ser‐nos remetida até dia 29 de maio.
5.

Preparação época Balnear 2020

Na sequência do convite do Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática para participar na reunião, a
realizar por videoconferência, sobre a época balnear 2020, no dia 13 de maio, com início às 10h00, decidido
confirmar a participação do Secretário Executivo Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro.
6.

Sessão de Formação Online da Plataforma Educ@RA

Estando a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro sensível ao novo cenário educativo devido à
Pandemia COVID‐19, e com o intuito de dar seguimento ao Programa Educ@RA, decidido propor a realização de
“sessões de formação online” para uma melhor utilização da Plataforma Educ@RA.
O objetivo destas sessões é demonstrar as potencialidades da mesma, enquanto ferramenta de apoio ao ensino
à distância. O público‐alvo das sessões são técnicos municipais, direções escolares, coordenadores de ciclo (pré‐
escolar e 1.º ciclo), educadores de infância, professores ou outros atores educativos que considerem oportuno.
A realização das referidas “sessões online”, estão previstas para dia 20 e 21 de maio de 2020, pelo que se decidiu
solicitar aos Senhores Presidentes de Câmara, Vereadores do pelouro e Diretores de Agrupamentos /
Coordenadores de Estabelecimentos de Ensino, a máxima urgência na sua divulgação junto dos Municípios
e respetivos Agrupamentos de Escolares, complementada com informações sobre pré‐inscrições nas referidas
sessões.
7.

Aquisições e Despesas Autorizadas

Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos:
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Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ Bongás Express – Combustíveis, S. A.
‐ MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.
‐ FERLIMPA2 – Limpezas Gerais e Manutenção, Lda.
‐ União de Transportes dos Carvalhos, Lda.
‐ Auto‐Viação Feirense, Lda.
‐ EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A.
‐ Auto Viação da Murtosa, Lda.
‐ Caima – Transportes, S.A. (Transdev)
‐ Auto Viação Aveirense, S.A. (Transdev)
‐ Forminho, Consultoria de Gestão e Formação, Lda.
‐ Skillmind, Consultoria e Sistemas de Informação, S.A.
‐ Streinghtex – Trading Company, Lda.
‐ CTT – Correios de Portugal, S.A.
‐ Dario Matos Almeida
‐ Via Verde

51,61 €
37.537,84 €
418,20 €
4.101,17 €
4.336,75 €
511,40 €
5.640,38 €
4.664,70 €
33.398,70 €
6.195,07 €
6.906,45 €
584,25 €
2,38 €
1.107,00 €
11,10 €

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,
JOSÉ EDUARDO ALVES
VALENTE DE MATOS
____________________________________________
Assinado de forma digital por JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Assinatura Qualificada do Cidadão, ou=Cidadão
Português, sn=ALVES VALENTE DE MATOS, givenName=JOSÉ EDUARDO,
serialNumber=BI053897633, cn=JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS
Dados: 2020.12.16 17:58:22 Z

José Eduardo de Matos
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