Acta n.º 17/2014
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 do mês de setembro do ano dois mil e catorze, 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.

IV Jornadas da Informação

Deliberado aceitar o convite para moderar um painel das IV Jornadas da Informação, a realizar a 4 de outubro,
pelas 09:00 horas, na Biblioteca Municipal de Estarreja, com o seguinte programa:
‐ Sessão de Abertura
‐ Ferramentas WEB 2.0
‐ Os Arquivos Municipais e a Cidadania
‐ Experiências com Letras ‐ Literatura e Ciência
‐ Trabalhar em Rede ‐ Apresentação da Rede de Bibliotecas da Comunidade intermunicipal da Região
de Aveiro
‐ Encerramento e entrega de certificados.
2.

Agenda Regional

Deliberado, no seguimento de reunião na Reitoria da Universidade de Aveiro, a realização de um Workshop
Enguias da Ria de Aveiro, no mês de outubro, na Murtosa.
Este é um projeto do Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro (GAC‐RA) e tal como a designação sugere –
“Enguias da Ria de Aveiro – um ex‐libris a preservar”‐ visa a promoção e proteção da produção de enguias,
tendo em conta a ameaça sobre a espécie, o contexto regulamentar para a recuperação da enguia europeia e
o seu interesse cultural, económico e científico, focado no seu potencial para o desenvolvimento local.
3.

Certificação da CIM Região de Aveiro como entidade formadora

Deliberado remeter à Fundação CEFA, os elementos necessários à instrução de um novo processo de
certificação da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro como entidade formadora, nos termos dos
artigos 5º e 7º da Portaria nº 851/2010, de 6 de setembro (alterada e republicada pela Portaria nº 208/2013,
de 26 de Junho).
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4.

Cedência de sala para formação

Tomada a decisão de cedência de sala para a realização de uma Ação de Formação sobre “O Regime Financeiro
das Freguesias e os Deveres de Informação” para as Freguesias dos concelhos de Aveiro e Murtosa.
A Ação de Formação, ministrada pela Comissão de Coordenação da Região Centro, realizar‐se‐á no dia 26 de
setembro, pelas 09H30, nas instalações da Comunidade Intermunicipal.
5.

Ações de sensibilização – Campanha Contra o Trabalho Não Declarado

Deliberado remeter aos 11 Presidentes de Câmara o convite da ACT – Autoridade das Condições de Trabalho
para colaborarem na campanha supra citada, com o objetivo de promover uma cultura de cumprimento e de
conhecimento dos direitos e obrigações em matéria laboral, sensibilizar a sociedade, os empregadores e os
trabalhadores da região para as vantagens do trabalho declarado e para os aspetos negativos da sua não
declaração, bem como sensibilizar, informar e promover a transformação do trabalho total ou parcialmente
não declarado em emprego regular.
6.

Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais

Deliberado remeter a todos os Presidentes de Câmara uma listagem dos elementos necessários para se montar
uma operação de avaliação conjunta de soluções e gestão futura comum de um canil intermunicipal.
Solicitado o envio, até 17 de setembro, dos seguintes dados (referentes ao ano de 2013):
 Número de animais recolhidos, por espécie (canídeos, felinos ou outros);
 Número de animais entregues pelos detentores, por espécie (canídeos, felinos ou outros),
 Número de animais reclamados pelos detentores, por espécie,
 Número de animais adotados, por espécie,
 Número de animais recolhidos para realização de quarentena após agressão,
 Número de ocisões e
 Previsão da evolução destes números nos próximos anos.
7. Reparação de Rombos Baixo Vouga Lagunar
Deliberado convocar reunião preparatória com o empreiteiro vencedor e técnicos da APA e da Fiscalização, a
fim de discutir e antecipar questões conexas com o procedimento e a futura entrada em obra, por se tratar de
uma empreitada prioritária.
Estendendo‐se a intervenção por Aveiro, Albergaria‐a‐Velha e Estarreja, importará definir tecnicamente as
primeiras áreas a intervir, promovendo a adequação ao plano de trabalhos e as sucessivas frentes de obra nos
três Municípios.
8.

Reunião Grupo de Trabalho RSU

Deliberado remeter o memorando da última reunião do Grupo de Trabalho de RSU, a todos os interlocutores
municipais, com proposta de caderno de encargos tipo a elaborar para o procedimento conjunto da recolha de
resíduos urbanos e cálculos que o sustentam.
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Solicitou‐se o envio de contributos finais até dia 10 de setembro. Não havendo, estaremos prontos a fechar
esta fase e a avançar com o procedimento concursal envolvendo os Municípios de Ovar, Oliveira do Bairro,
Vagos e Albergaria‐a‐Velha.
9.

ADAPT – Acordo de Parceria

Considerando que:
I.
O Programa AdaPT foi desenvolvido para apoiar o desenvolvimento de projetos de adaptação às
alterações climáticas em Portugal. A sua implantação foi orientada pelos termos estabelecidos no
Memorando de Entendimento entre Portugal, Noruega, Islândia e Liechtenstein e, como tal, segue o
Regulamento do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2009‐2014 (MFEEE 2009‐
2014). O programa foi ainda desenvolvido tendo em conta as necessidades e as prioridades
identificadas na Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC). O Programa
AdaPT aplica‐se a projetos sobre vários temas, sendo o Tema 4: Projetos Setoriais de Adaptação às
Alterações Climáticas;
II.
A Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA, IP), lançou um Anúncio de Candidatura ao Tema 4
“Projetos Setoriais de Adaptação às Alterações Climáticas” do Programa AdaPT que tem objetivo geral
“Aumento da capacidade para avaliar a vulnerabilidade às alterações climáticas”;
Com o objeto de execução do projeto conjunto candidatado ao intitulado New Governance Pathways for Water
Adaptation to Climate Change (WATER@dapt), deliberado remeter os dados institucionais da CIM Região de
Aveiro, para a formalização de um acordo de parceria entre a Universidade de Aveiro, o IPC/CERNAS – Instituto
Politécnico de Coimbra/Centro de Estudos Recursos Naturais Ambiente e Sociedade e o CES – Centro de
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, no âmbito da elaboração de uma candidatura ao Regulamento
AdaPT ‐ Regulamento Geral para Acesso a Financiamento de Projetos de Adaptação às alterações Climáticas.
10. Aquisições e Despesas Autorizadas
Foi deliberado promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Campanha Promocional Ria de Aveiro ‐ Produção de telas p/ cesto do Balão de Ar Quente;
‐ Aquisição de garrafas de água;
‐ Aquisição de bandeiras exteriores.

Pagamentos
‐ Hotel Gellert (Budapeste, Hungria)
‐ Impresa Publishing, S. A.
‐ PT Empresas
‐ POCC ‐ Produção de Conteúdos Científicos, Lda.
‐ EDP
‐ Via Verde
‐ Silvério Costa Pequeno
‐ INCM

Montante (c/ IVA)
720,00€
750,30€
85,36€
3.044,25€
1.359,20€
15,40€
3.753,16€
41,43€
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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,
JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS
____________________________________________
José Eduardo de Matos
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