Acta n.º 21/2014
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
catorze dias do mês de novembro do ano dois mil e catorze, pelas dezassete e trinta 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.

GT Eletricidade

Deliberado marcar reunião para ultimar dados e concertar posições, incluindo os pontos suscitados na reunião
com a EDP Distribuição, para 12 de novembro, pelas 14H30, na sede da Comunidade Intermunicipal.
2.

GT Comunicações

Deliberado adiar a reunião do grupo de trabalho Comunicações para o dia 27 de novembro, pelas 14H00, de
forma a permitir ultimar os dois procedimentos em agrupamento, de Ru´s e de Eletricidade, em fase final para
lançamento concursal.
3.

GT Seguros

Estando em curso a recolha de dados, deliberado convocar reunião conjunta do grupo de trabalho Seguros
para o dia 24 de novembro, pelas 14H30, na sede da Comunidade Intermunicipal.
4.

GT RSU

Deliberado concluir as tarefas do grupo de trabalho RSU, constituir o júri do procedimento e marcar reunião
para fechar os procedimentos para o dia 12 de novembro, na Comunidade Intermunicipal.
5.

Projeto "Avaliação de serviços de Ecossistemas em área marinhas protegidas ‐ dois
casos de estudo na costa centro de Portugal"

Deliberado fixar no dia 28 de novembro, para a primeira reunião do projeto, na Universidade de Aveiro e a
manutenção do acompanhamento ao projeto, por intermédio do GAC‐RA ‐ Grupo de Ação Costeira da Região
de Aveiro, parceiro do projeto em conjunto com a SPEA ‐ Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e a
ADEPE ‐ Associação para o Desenvolvimento de Peniche (GAC Oeste). O projeto prevê ainda que a CIRA/GAC‐
RA acolha a realização de um estágio curricular de mestrado no período entre janeiro e junho de 2015.
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O projeto supracitado, da iniciativa Gulbenkian Oceanos, visa promover o valor dos serviços de ecossistemas
em Áreas Marinhas Protegidas de modo a sustentar a importância da designação destas áreas e o alargamento
da rede de área marinhas protegidas (AMP) existente atualmente (ZPE ‐ Diretiva Aves potencial: Aveiro ‐ Cabo
Carvoeiro), envolvendo os atores locais. Com este projeto pretende‐se avaliar os benefícios económicos da
implementação destas áreas e das medidas de gestão associadas à conservação dos valores naturais, assim
como os custos associados à perda de biodiversidade e degradação desses ecossistemas pela falta de
designação e/ou implementação de medidas de gestão adequadas.
6.

Empreitada de Reparação de Rombos no Baixo Vouga

Deliberado convocar os membros da equipa de Fiscalização da empreitada para uma reunião a realizar no dia
14 de novembro, pelas 10H00, na sede da Comunidade Intermunicipal, para fazermos um ponto de situação da
execução da empreitada de Reparação de Rombos no Baixo Vouga Lagunar.
7.

Caminhos de Fátima

Deliberado convocar os interlocutores dos Municípios de Águeda, Albergaria‐a‐Velha e Anadia para uma
reunião a realizar no dia 13 de novembro, pelas 15H00, na sede da CIM Região de Aveiro, conduzida pelo
Professor Álvaro Costa, especialista em transportes, que irá juntamente com os Municípios analisar os
percursos alternativos possíveis e desenhar o trajeto final da Rota dos Caminhos de Fátima.
8.

Seminário "Tendências e Modelos de Governação Local dos Mestrados de
Administração e Gestão Púbica e Ciência Política"

Deliberada a participação do Secretário Executivo Intermunicipal no seminário, na qualidade de orador e em
representação da CIM Região de Aveiro, organizado no âmbito da UC Tendências e Modelos de Governação
Local dos Mestrados de Administração e Gestão Pública e Ciência Política, em parceria com a Transparência e
Integridade, Associação Cívica (TIAC). Este decorrerá no dia 12 de novembro, pelas 10H00, no Departamento
de Matemática da Universidade de Aveiro, com o seguinte programa:






Conferência de Abertura;
Propósito, Metodologia e Aplicações Empíricas do ITM;
Apresentação dos Resultados do ITM 2013/2014 para os Municípios da Região de Aveiro;
O Direito e a Prática do Acesso à Informação nos Municípios Portugueses;
Intermunicipalismo e Qualidade da Governação local.
9.

Cedência de sala para Formação Autárquica

Deliberada a cedência de uma sala, na sede da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, para a
realização de uma Ação de Formação sobre “O Regime Financeiro das Freguesias e Deveres de Informação”, no
dia 12 de dezembro, pelas 17H00.
A formação será ministrada pela CCDRC, para as freguesias dos concelhos de Aveiro, Ílhavo e Vagos.
10. Contratualização ‐ Reunião de Interlocutores
Com o objetivo de 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 Documental,
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deliberado convocar os interlocutores da Contratualização para uma sessão de trabalho a realizar na sede da
CIM Região de Aveiro, no dia 21 de novembro, pelas 9H30, com a seguinte proposta de 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.
11. Equipamentos de Proteção Individual dos Bombeiros

Deliberado remeter resposta ao pedido da Assembleia da República à Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro, solicitando os seguintes esclarecimentos no âmbito do processo de Aquisição de Equipamentos de
Proteção Individual dos Bombeiros, que já se encontra terminado na nossa CIM:
1)
2)
3)
4)
5)

Em que medida pode o Governo ser corresponsabilizado neste processo?
Qual o ponto de situação do concurso lançado pela CIM?
Quantos EPI’s foram distribuídos e quantos faltam distribuir?
Qual o prazo inicial para a entrega e respetiva distribuição dos EPI’s?
Verificou‐se algum adiamento do lançamento do concurso que impedisse a distribuição dentro do
prazo definido?
6) Quais os motivos pelo atraso na distribuição dos equipamentos?
7) Quais os prazos previstos pela CIM para a conclusão deste processo?

12. Aquisições e Despesas Autorizadas
Foi deliberado promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Campanha Promocional dos Produtos da Ria / Aquisição do sensor de pressão para
o balão Star Light.

Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ EDP ‐ Serviço Universal, S. A.
‐ Via Verde
‐ Silvério Costa Pequeno
‐ Consciente ‐ Comunicação Audiovisual e Multimédia Lda.
‐ Região Bairradina ‐ Século Virtual, Lda.
‐ Solis ‐ Importação e Exportação, Lda.
‐ PT Empresas
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59,40 €
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2.553,48 €
492,00 €
298,28 €
154,71 €
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Não havendo mais nada a tratar, o Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal encerrou a reunião, tendo‐se
MARIA MENDONÇA DA SILVA CRAVO e, depois de
lavrado a presente ata que redigi e subscrevo OLGA
___________________________________________
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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