Acta n.º 7/2015
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 de abril de 2015, 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.

Feira Ibérica de Turismo 2015

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro decidiu participar na FIT ‐ Feira Ibérica de Turismo, na
Guarda, de 30 de abril a 3 de maio, no Parque Urbano do Rio Diz. À semelhança da edição anterior, a Região de
Aveiro marcará presença no evento com a marca RIA DE AVEIRO ‐ um mar de experiências para promover a
oferta de produtos e serviços turísticos existente no território.
No âmbito da realização do evento, decidido aprovar o seguinte quadro de participação:

Município
Estarreja

Materiais
‐ vídeo
promocional
‐ folhetos
‐ vídeo
promocional
‐ folhetos

Atividades (Sala de Apresentações + stand)
‐ presentação do projeto de turismo de natureza BIORIA
‐ apresentação/espetáculo de uma Escola de Samba (2 ou 3
de maio) palco principal
‐ momento de degustação de bacalhau e/ou derivados, com a
presença da Confraria Gastronómica do Bacalhau (sala de
apresentações)

Pessoal

Contacto
Carla Miranda

‐ 1 RH/1 dia

Susana Esteves

Ovar

‐ vídeo
promocional
‐ folhetos

‐ 1RH

Tânia Guimarães

Sever do Vouga

‐ vídeo
promocional
‐ folhetos

‐ momento de degustação de Pão‐de‐Ló de Ovar (a realizar no
vosso stand. É possível?)
‐ Apresentação de produtos associados à Ria de Ovar – tema
sugerido: “Atividades na Ria de Ovar”. O objetivo será criar
um conjunto de mini apresentações (cerca de 8 minutos
cada) que integrem esta temática central.
Agentes selecionados:
(1) Divisão do Ambiente da CMO
(2) CENÁRIO – Centro Náutico da Ria de Ovar
(3) Be and See in Nature (birdwatching)
(4) Animal Surf Shop (Paddle na Ria de Ovar)
‐ Promoção do evento “FESTA” – circulação de 2 elementos
pela feira para entrega de flyers.
‐ momento de degustação de compotas e licores
‐ apresentação da Feira do Mirtílo e da Associação AGIM pela
Dra. Sandra Santos

Ílhavo
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Igualmente decidido aprovar o seguinte programa de animação, onde não faltará um momento de degustação
dos produtos da Ria de Aveiro, mas também a apresentação das principais valências turísticas da Região,
complementado com o convite aos aderentes à Campanha Ria de Aveiro para participarem e aderirem ao
presente evento.
Programa de animação Ria de Aveiro
Sessão de apresentações de produtos e serviços públicos e privados da Ria de Aveiro (p/30 pessoas):









Divisão do Ambiente do Município de Ovar
Canais Urbanos da Ria de Aveiro ‐ Aveiro
CENÁRIO – Centro Náutico da Ria de Ovar
Be and See in Nature
Feira do Mirtilo e da Associação AGIM – Sever do Vouga
Animal Surf Shop
Festival do Pão de Albergaria
BIORIA ‐ Turismo de natureza ‐ Estarreja

Degustação de produtos Ria de Aveiro
Espetáculo com Escola de Samba de Estarreja
Foi ainda decido confirmar, para os Municípios e para a FIT, o programa completo de participação da
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro na Feira Ibérica de Turismo 2015.
2.

Sessões de Trabalho ‐ Serviços fornecidos pelos Ecossistemas Marinhos / Gulbenkian
Ocean Iniciative

Em representação da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, decidido participar nas reuniões de
trabalho do projeto "Serviços fornecidos pelos Ecossistemas Marinhos / Gulbenkian Ocean Iniciative", a realizar
nas seguintes datas:


10 de abril de 2015, das 9H30 e as 13H00, no CIEMar ‐ Museu Marítimo de Ílhavo
(Vagos/Ílhavo/Aveiro);



14 de abril de 2015, das 9H30 e as 13H00, no Centro de Educação Ambiental do Parque Ambiental do
Buçaquinho (Ovar/Murtosa).
3.

CCDRC: Verificação de conformidade da Operação +MARia 2007‐2009 ‐ Modernização
Administrativa da Região da Ria

Na sequência da notificação recebida para submissão no repositório da plataforma do Mais Centro, dos
documentos necessários à verificação de conformidade da Operação +MARia 2007‐2009 ‐ "Modernização
Administrativa da Região da Ria", decidido solicitar a dilatação do prazo indicado até ao dia 30 de abril de 2015,
tendo por base a seguinte fundamentação:
a) A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, desde junho de 2014, tem vindo a reunir um conjunto
de informação e documentação solicitada pelo Mais Centro, essenciais para o agendamento da visita ao(s) local
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(is), com vista ao encerramento da Operação + MARia 2007‐2009 – Modernização Administrativa da Região da
Ria e transferência do montante de financiamento ainda retido;
b) Face ao número de parceiros envolvidos na referida Operação e à quantidade de documentação a reunir,
foi necessário solicitar várias vezes, aos Municípios da parceria, o envio da documentação, para conseguirmos
obter a informação e os documentos necessários;
c)
Após termos conseguido obter a maior parte dos elementos, procedemos à sua organização e verificação
interna, incluindo a validação da tipologia dos documentos contabilísticos, junto do Mais Centro. Em resultado
desse trabalho, constatámos que uma parte significativa dos documentos contabilísticos entregues pelos
Municípios não correspondem à tipologia de documentos exigidos pelo Mais Centro;
d) Na tentativa de suprir essa deficiência, evitando um atraso suplementar junto do Mais Centro, solicitámos
novamente a todos os Municípios a substituição dos documentos errados e/ou envio de documentação ainda
em falta, até ao dia 20 de abril de 2015;
e) Após a sua receção, necessitaremos de mais algum tempo para os organizar/estruturar, e fazer a sua
submissão no repositório da operação na plataforma do Mais Centro.
4.

Participação nos Eventos "Festival In" e " Cidade das Tradições"

No seguimento da estratégia delineada pelo Plano de Marketing do Turismo do Centro, decidido aceitar o
convite do Presidente da Entidade Regional Turismo do Centro para participar numa reunião de trabalho, a
realizar no dia 15 de abril, pelas 11H00, na sede da CCDRC, em Coimbra, de acordo com a seguinte Ordem de
Trabalhos:





Balanço da Edição da BTL'15 e início da preparação da edição de 2016
Análise dos moldes de participação nos evento: "Festival In" e "Cidade das Tradições"
Plano Regional de Desenvolvimento Turístico
Outros assuntos.
5.

Empreendedorismo nas escolas ‐ Concurso 2015

No âmbito da iniciativa promovida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, para
a realização da edição de 2015 do concurso regional de ideias de negócios para as escolas, dado o interesse da
CIM Região de Aveiro em participar no referido concurso foi decidido informar do ponto de situação do
processo na Região de Aveiro, em curso nos Municípios e dos níveis de ensino envolvidos (secundário).
A final da Região de Aveiro deverá realizar‐se no dia 29 de abril, no Cine‐Teatro de Estarreja.
6.

Sessão de Esclarecimentos: "Reporte de Contas 2014 e Formação de Tarifários
2015/2016" (16 de abril, Município de Viseu)

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, em conjunto com a ERSAR – Entidade Reguladora dos
Serviços de Águas e Resíduos, decidiu promover uma Sessão de Esclarecimento, no dia 16 de abril, pelas 14
horas, no âmbito do Regulamento de Tarifários de Águas e Resíduos Urbanos e a pertinência da sua adaptação.
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A iniciativas dirige‐se aos técnicos, dirigentes e membros do executivo dos 11 Municípios da CIM Região de
Aveiro, visando a adequação dos atuais tarifários de resíduos urbanos ao Regulamento Tarifário do serviço de
gestão de resíduos.
Face ao interesse manifestado e à proximidade geográfica do Município de Viseu, decidido aceitar o pedido,
apresentado pelo Município de Viseu, para a inscrição/participação de duas pessoas na referida sessão.
7.

Aumento do Capital da AdRA, SA.

Na sequência da articulação que vem sendo efetuada sobre o assunto supracitado e do ponto de situação
realizado na última reunião da Rede Jurídica Intermunicipal, o Município de Ovar informou a CIM Região de
Aveiro da receção da notificação da decisão de concessão de visto, pelo Tribunal de Contas, ao aumento da
participação social detida no capital social da AdRA – Águas da Região de Aveiro, SA.
O visto foi concedido em sessão diária de visto, de 14‐04‐2015, pelo que houve uma efetiva decisão, o que
traduz o reconhecimento, pelo Tribunal de Contas, da sujeição a visto prévio, pelos Municípios, do aumento da
sua participação social no capital social da AdRA, SA.
Decidido partilhar estas informação com os restantes membros da Rede Jurídica Intermunicipal e com os
membros do Conselho Intermunicipal, alertando os Municípios que ainda não o fizeram, que deverão, sem
delongas, adotar os procedimentos adequados à obtenção de visto, antes de ocorrer a caducidade da
deliberação.
8.

Aquisições e Despesas Autorizadas

Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Aquisição de Autocolantes.
‐ Aquisição de divisória para gabinete do Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro.
‐ Aquisição de mesa de apoio para o Salão Nobre.

Pagamentos
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis, S. A.
‐ MEO ‐ Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A.
‐ Audiodecor ‐ Atelier de Publicidade, Lda.
‐ Restuarante O Mercantelzinho
‐ Palavras Lidas, Lda.
‐ Via Verde
‐ Extinlândia ‐ Comércio e Recarga de Extintores, Lda.
‐ CTT ‐ Correios de Portugal, S.A.
‐ Wire Maze ‐ Sistemas de Informação, S. A.

Montante (c/ IVA)
95,27 €
201,96 €
2.011,05 €
750,00 €
738,00 €
164,75 €
172,81 €
56,41 €
824,09 €
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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
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.

O Secretário Executivo,
JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DE

Assinado de forma digital por JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão Português, ou=Autenticação do Cidadão, sn=ALVES VALENTE
DE MATOS, givenName=JOSÉ EDUARDO, serialNumber=BI053897633, cn=JOSÉ EDUARDO ALVES
VALENTE DE MATOS
Dados: 2015.04.22 18:42:25 +01'00'

MATOS
____________________________________________
José Eduardo de Matos
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