ATA CI N5 24022014

ATA Nº 05/2014 DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL DO AVE

___________________________________________________________________
--- Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, nas instalações
da CIM do Ave, sitas na Rua Capitão Alfredo Guimarães, nº.1, em Guimarães,
pelas dezassete horas e trinta minutos, reuniu o Conselho Intermunicipal da
Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM do Ave). -----------------------------------------------Presidiu à reunião o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Póvoa de
Lanhoso, Manuel José Torcato Batista, Presidente do Conselho Intermunicipal da
CIM do Ave, tendo estado presentes, para além do Presidente,

os seguintes

Membros: Dr. Serafim China Pereira, Presidente da Câmara Municipal de
Cabeceiras de Basto, Senhor Dinis Manuel da Silva Costa, Presidente da Câmara
Municipal de Vizela, Dr. Paulo Alexandre Matos Cunha, Presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão, Dr. Domingos Bragança Salgado, Presidente
da Câmara Municipal de Guimarães, Dr. Raul Jorge Fernandes da Cunha,
Presidente da Câmara Municipal de Fafe e Eng. António Cardoso Barbosa,
Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, bem como o Vereador Dr.
Paulo Mota, em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Mondim de Basto, mas sem direito a voto, conforme Ficha de Presenças, --------------- De acordo com a convocatória, a Ordem de Trabalhos é constituída pelos
seguintes pontos: --------------------------------------------------------------------------------------

Período de Antes da Ordem do Dia:
-O Senhor Presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão suscitou o
debate relacionado com os projetos SAMA, referindo ser necessário reavaliar o que
está em cima da mesa, considerando que a Empresa Skillmind “está a impor
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regras” , pergunta se há algum contrato firmado com a referida Empresa e alertou
para os custos de manutenção desta plataforma. O Dr. Raul Cunha, Presidente da
Câmara

de

Fafe

referiu

que

os

municípios

devem

poder

contratar

independentemente de outros municípios. O Secretario Executivo, Eng. Gabriel
Pontes revelou que, quando solicitadas informações, “ninguém na CIM sabia o que
era o SAMA” e disse que a Empresa, só tem funções de consultoria contratada. Fez
ainda uma explicação sucinta acerca da metodologia prevista para o envolvimento
de cada município em cada ação que pretenda neste âmbito -------------------------------

Período da Ordem do Dia:
1. Aprovação da Ata nº 4, de 14 de janeiro de 2014, do Conselho
Intermunicipal da CIM do Ave ------------------------------------------------------------DELIBERADO, aprovar, por unanimidade. ------------------------------------------------------

2. Discussão e Votação de proposta apresentada pelo Município de
Guimarães (Reparação de acidentes de trabalho - autarquias locais) -----DELIBERADO, elaborar-se uma simulação município-por-município para avaliar dos
impactos concretos em cada um deles e ser presente aos Municípios para estudo. --

3. Presente informação da DGAL de comunicação de decisão favorável de
financiamento (POVT-12-0436) -----------------------------------------------------------DELIBERADO, tomar conhecimento e tentar perceber a solução encontrada para o
IVA e se ela corresponde ao interesse da CIM do Ave. ---------------------------------------
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4. Apresentação de proposta de contratação de promoção para o período
da “BTL 2014” ----------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO, não aprovar, por unanimidade. -------------------------------------------------

5. Pedido do Senhor Presidente da CCDR-N para que o Conselho
Intermunicipal da CIM do Ave convoque uma reunião em que estará
presente o Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional --DELIBERADO, tomar conhecimento. ------------------------------------------------------------6. Presente um ofício da DGAL que informa a “transferência orçamental
para a CIM do Ave – 2014” -----------------------------------------------------------------DELIBERADO, tomar conhecimento. ------------------------------------------------------------7. Instituto Português do Desporto e Juventude – Eleição de representante
das CIM’s do Norte, para o Conselho Consultivo ----------------------------------DELIBERADO, tomar conhecimento. -------------------------------------------------------------

8. Posição do Município de Guimarães relativamente à metodologia
proposta pelo Município de Vila Nova de Famalicão, no que se refere ao
PEDI-Ave. --------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO, tomar conhecimento. -------------------------------------------------------------

9. Carta recebida da Área Metropolitana de Lisboa: apresentação de
cumprimentos. ---------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO, tomar conhecimento. --------------------------------------------------------------
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10.

Outros assuntos ------------------------------------------------------------------------

a) Adesão à Associação de Turismo Porto e Norte. -----------------------------DELIBERADO, não aprovar, por unanimidade. ------------------------------------------------

b) ANQEP

(Agência

Nacional

para

a

Qualificação

e

Emprego

Profissional) ------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO, tomar conhecimento e recomendar atenção a este problema, ou
seja, manter as iniciativas tendentes a obter informação cabal para apresentar ao
requerente, Deputado Dr. José Augusto Araújo. -----------------------------------------------

c) Conceder tolerância de ponto nos Serviços da CIM do Ave, na
próxima terça-feira, dia 4 de Março. ------------------------------------------------DELIBERADO, aprovar, por unanimidade. ------------------------------------------------------

d) Solicitação do Município de Mondim de Basto no sentido de a CIM do
Ave tomar posição pública acerca da retirada o Tribunal Judicial de
Mondim de Basto. ------------------------------------------------------------------------DELIBERADO, solicitar aos serviços jurídicos, a redação de um texto com a posição
da Institucional da CIM do Ave. ----------------------------------------------------------------------

11.

Aprovação da Ata em minuta (artº.57º da Lei 75/2013) --------------------

DELIBERADO, aprovar, por unanimidade. ------------------------------------------------------
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---Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a todos os presentes
e, quando eram dezanove horas e cinquenta minutos encerrou os trabalhos desta
sessão, dos quais, para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida e
aprovada em minuta, será assinada. ---------------------------------------------------------------

O Presidente do Conselho Intermunicipal
________________________________

O Secretário,
_____________________________
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