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EDITORIAL
Caros(as) Munícipes
No início do Outono de 2018, utilizamos esta edição do Boletim Municipal para
partilhar informação da atividade intensa da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), em
várias das suas dimensões.
Destacamos a nova imagem do Parque da Cidade, integrando a área de Santiago
acabada de qualificar, assim como a nova vida da “Mãe de Água” (antigo depósito de
água, na área do Parque Infante D. Pedro) com um percurso interior onde é possível
observar uma exposição alusiva e alguns dos espaços mais importantes da cidade,
no topo deste edifício antigo agora qualificado.
Atualizamos a informação sobre as muitas obras em curso, projetos e concursos em desenvolvimento,
dando nota de destaque às requalificações das Extensões de Saúde e Unidades de Saúde Familiar de
Aradas, São Bernardo, Santa Joana, São Jacinto (em obra), Oliveirinha (com obra adjudicada a iniciar em
breve) e Eixo (com projeto em fase final de execução para lançamento de concurso de obra).
Ainda na área da saúde, é importante destacar a demolição em curso dos antigos Armazéns Gerais
da CMA (junto ao Hospital e à Escola João Afonso de Aveiro), resolvendo um velho passivo urbano e
ambiental, e dando o primeiro passo na preparação dos terrenos que vamos entregar ao Ministério da
Saúde para executar a obra de ampliação do Hospital Infante D. Pedro, integrando o Centro Académico
Clínico que também envolve a Universidade de Aveiro. Entretanto este terreno terá o uso provisório de
parque de estacionamento.
Ativámos durante o mês de julho, a Via Ecológica Ciclável que liga a nova Ponte de São João e o Canal
de São Roque, ao Cais da Ribeira de Esgueira, passando por toda a frente-Ria de Mataduços, Póvoa do
Paço e Vilarinho, convidando todos a conhecerem este percurso pedonal e ciclável, e a paisagem notável
que disponibiliza.
Ao nível da disponibilização de paisagens notáveis, temos de destacar a inauguração do novo acesso ao
Molhe Norte da Barra de Aveiro, em São Jacinto, que possibilita o privilégio de podermos visitar por terra
de forma aberta e livre, um dos mais notáveis e belos locais de fruição paisagística da costa aveirense.
Em termos Culturais, realçamos a Exposição de Arte Contemporânea disponível até dezembro no Museu
de Aveiro / Santa Joana, numa parceria entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Fundação de Serralves,
apresentando um conjunto de obras provenientes da Secretaria de Estado da Cultura em depósito no
Museu de Arte Contemporânea de Serralves e na CMA. A afirmação estratégica de Aveiro nos circuitos
nacionais e internacionais de arte contemporânea toma particular relevância no âmbito da candidatura a
Capital Europeia da Cultura 2027.
Em jeito de balanço e de agradecimento aos milhares de Pessoas que lhes deram vida e sucesso,
partilhamos uma nota de revisitação do Festival dos Canais e do Festival Dunas de São Jacinto, com o
compromisso de realizarmos as edições de 2019.
Acompanhe a atividade da Câmara Municipal de Aveiro e disponha sempre do espaço de comunicação
para partilhar a sua perspetiva, apresentar as suas perguntas, entregar as suas propostas, nomeadamente
utilizando o endereço de email do Presidente da Câmara, presidente@cm-aveiro.pt.
Venha conhecer o Boletim Municipal de Setembro de 2018.
Contamos Consigo para continuar a realizar Mais e Melhor.
Conte Connosco.
José Ribau Esteves

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
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PARQUE
DA
CIDADE
DE AVEIRO

INAUGURADO JARDIM
DE SANTIAGO E “MÃE
DE ÁGUA” COM NOVO
INTERESSE CULTURAL
E HISTÓRICO
O Parque da Cidade de Aveiro apresentado a 29
de julho, pelo Presidente da Câmara Municipal de
Aveiro (CMA), José Ribau Esteves, tem como novos
atrativos a nova imagem da “Mãe de Água/Depósito”
e o requalificado Jardim de Santiago, desenvolvido
no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano da Cidade de Aveiro / PEDUCA.
Dotado de percursos que permitem usufruir da
paisagem, composta por extensas áreas ajardinadas,
pequenos lagos e zonas de lazer e desporto, o Parque
da Cidade de Aveiro estende-se por 20 hectares,
engloba quatro zonas: Jardim da Baixa de Santo
António, Parque Infante D. Pedro, Parque dos Amores
e Jardim de Santiago, e é um elemento essencial da
história e património de Aveiro e que conjuga dois eixos
fundamentais da estratégia política assumida pela
CMA para o presente mandato (2017/2021): Ambiente
e Cultura.
Do programa de apresentação pública fizeram parte
alguns momentos relacionados com o EduPARK
(jogo interativo de realidade aumentada) e atividades
desportivas organizadas em colaboração com o Clube
de Ténis de Aveiro e com o SC Beira-Mar, procurando
recriar o espírito vivido nos anos 20 do século XX,
aquando da inauguração do Parque Público (1927).

“MÃE D

Passeio Púb
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“MÃE DE ÁGUA”
É agora possível visitar o antigo
Depósito de Água, também
conhecido por “Mãe de Água”,
e observar alguns dos espaços
mais importantes da Cidade de
Aveiro, enquanto sobe ao topo

JARDIM DE SANTIAGO

do edifício. A história desta

O Jardim de Santiago, com um investimento total 285.193,58€ (+ IVA),

estrutura e a sua importância

executado pela empresa HFN – Henrique Fernandes e Neto, S.A., é

no desenvolvimento de Aveiro

agora um espaço integrado na dinâmica da Cidade, com capacidade

e da sua população, através da

de crescimento, cuidando a CMA bem deste novo espaço e dando-lhe

distribuição de água, é outro dos

vida. Com este investimento, o jardim ganhou um parque geriátrico e um

temas que é possível descobrir

campo relvado sintético, além de ter sido ampliado o recreio do jardim-de-

nesta visita ao século XX.

infância.

DE ÁGUA”

blico - Aveiro

REGULAMENTOS
MUNICIPAIS

PROCESSO
DE TERRENOS DA
“FAMÍLIA RAMOS”

No âmbito do processo de revisão dos Regulamentos
Municipais iniciado no final do último ano, encontram-

Um dos mais arrastados e complexos problemas

se disponíveis para consulta pública, os projetos do

de ordem negocial, administrativa e financeira da

Regulamento Municipal de Apoio às Associações

Câmara Municipal de Aveiro, conhecido como o

(PMAA), do Regulamento do Cais dos Pescadores

processo dos terrenos da “Família Ramos”, teve

de São Jacinto, do Regulamento Municipal de Taxas

o seu primeiro passo formal necessário à sua

e Outras Receitas (RMTOR) e do Regulamento das

resolução.

Feiras, Venda Ambulante, Mercados e Atividades

Os processos reportam-se a 1988 (há 29 anos, os

Diversas do Município de Aveiro.

mais velhos) e a 2004 (há 13 anos, os mais novos)

A CMA disponibilizará ainda o projeto do Regulamento

Trata-se da aquisição, com formalização do processo

dos Canais Urbanos da Ria de Aveiro e do Regulamento

administrativo e a criação das condições legais para

de Gestão da Mobilidade.

o pagamento de um conjunto de terrenos nos quais

O período de consulta pública, para recolha de

foram construídos arruamentos e equipamentos

sugestões, é em qualquer um dos casos de 30 dias,

municipais e da administração central.

através de comunicação escrita dirigida ao Presidente

Com esta deliberação regularizou-se e efetivou-se

da Câmara Municipal.

a compra pela CMA de terrenos há muito ocupados

Os projetos estão disponíveis em www.cm-aveiro.pt .

por equipamentos públicos, num processo
administrativo nunca terminado e num conjunto de

REVISÃO DO PDM
O processo de Revisão do PDM continua em curso,
tendo sido desenvolvidos nos últimos três meses um
intenso trabalho, destacando-se as diligências negociais
com a CCDRCentro e a conclusão da primeira versão da
Revisão do PDM, com a convocação da primeira reunião
da Comissão Consultiva.
No seguimento de todo esse trabalho, aconteceram já
um conjunto de reuniões entre a CMA e cada uma das
Juntas de Freguesia do Município e a reunião do Grupo
de Acompanhamento da Revisão do PDM (no âmbito da
Assembleia Municipal).
No mês de outubro a CMA organizará uma sessão
pública de apresentação da primeira versão da Revisão
do PDM, e serão dirigidas a introdução das alterações
entendidas pertinentes na primeira versão, visando
a elaboração da segunda versão, que vai ser sujeita a
inquérito público formal.

“aquisições” nunca pagas.
O valor total das aquisições destes terrenos é de
1.620.000€, a serem pagos pela CMA com 930.000€
em dinheiro, mais alguns terrenos por permuta.
Os terrenos em causa foram utilizados pela CMA
para construir o Parque de Feiras e Exposições de
Aveiro, e as Avenidas de Bourges e Dr. Francisco Sá
Carneiro, e ainda o Centro de Saúde de Aveiro e a
Escola Básica 2º e 3º Ciclo de São Bernardo.
A gestão deste processo foi assumida pelo atual
Presidente da Câmara, tendo diligenciado junto
dos proprietários para se executar o último acordo
fechado com a CMA, ainda no mandato anterior,
assim como junto dos serviços CMA para colocar
na devida ordem o processo administrativo,
com o propósito de alcançar uma solução final
que permitisse terminar com esta
inadmissível pendência.
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PLANO DE SITUAÇÃO
E ORDENAMENTO
DO ESPAÇO MARÍTIMO
No âmbito do processo de discussão pública do

Tendo em conta o trabalho de recuperação

PSOEM / Plano de Situação do Ordenamento do

financeira que a CMA tem vindo a desenvolver

Espaço Marítimo, a Câmara Municipal de Aveiro

desde 2014, reforçado com a execução plena do

subscreveu um parecer realçando, em especial, a

Programa de Ajustamento Municipal (PAM) desde

importância da Ria de Aveiro.

janeiro de 2017, resulta daqui a evolução positiva

A Câmara Municipal de Aveiro alerta para o facto de

da situação financeira da CMA, que se traduz

que à escala Municipal se verifica uma abordagem com

nos resultados apresentados na Prestação de

falhas na identificação de questões estruturantes para

Contas de 2017 e nos resultados dos relatórios de

a Ria de Aveiro e para o seu futuro. Estas questões, em

monitorização do PAM.

particular no que respeita às dinâmicas económicas

Acresce a essa boa realidade, a evolução positiva

associadas à Ria, são cruciais na perspetiva da

da situação económica do Município de Aveiro e

CMA, especialmente numa fase em que ainda não é

de Portugal, com uma perspetiva de continuidade

percetível o impacto deste plano, nomeadamente, em

no futuro próximo, e a constatação pela gestão

termos normativos.

da CMA e do PAM, da necessidade de proceder a

O parecer, para além de identificar as lacunas que

ajustamentos nalgumas rubricas da receita e da

se verificam quando se faz uma avaliação de maior

despesa do Programa.

pormenor à escala do Município de Aveiro, observando

É neste quadro sumário que entendemos ser este

em especial as particularidades da Ria de Aveiro,

o tempo adequado à formalização da Revisão do

procura constituir um contributo para a valorização

PAM.

do Plano, alertando para as preocupações locais

A redução da taxa do IMI de 0,45 para 0,4 na

assim como para as estratégias que têm vindo a ser

cobrança de 2019 é um dos objetivos desta

implementadas, esperando que estas questões venham

Revisão do PAM, que se torna possível pelos bons

a ser consideradas no âmbito dos trabalhos do PSOEM.

resultados financeiros que temos vindo a conseguir
na gestão da CMA, e que carece da autorização da
Direção do Fundo de Apoio Municipal (FAM).
A Câmara Municipal solicitou no início do mês de
julho, em comunicação enviada à Direção do FAM,
a abertura formal do processo de Revisão do PAM
da CMA.

AVALIAÇÃO POSITIVA DO FAM
A Câmara Municipal de Aveiro recebeu da Direção Executiva
do Fundo de Apoio Municipal (FAM) as conclusões do
relatório relativo ao 4.º trimestre de 2017, que expressam
o cumprimento das obrigações e metas estabelecidas
de forma muito positiva ao longo de todo o ano, tendo a
Direção do FAM aprovado a libertação da 5.ª tranche do
empréstimo, o que tem permitido o continuado pagamento
da dívida aos credores.

REFEIÇÕES ESCOLARES
Responsável por garantir as refeições escolares aos alunos
do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB), a CMA realiza,
neste âmbito, parcerias que permitam assegurar o serviço.
Para isso foi celebrado um aditamento ao protocolo
celebrado no ano letivo 2016/2017, assim como a
atualização do preço contratualizado com o fornecedor
do serviço (1,66 euros/refeição) que traduz o valor a
pagar pela autarquia à Direção Geral dos Estabelecimento
Escolares (DGEstE).
No âmbito do mesmo Programa, a CMA celebrou um
Contrato-Programa com a DGEstE, que permite receber
uma comparticipação financeira correspondente ao
número de refeições fornecidas e já apuradas, nesse
mesmo ano letivo. Assim, foi também feita uma Adenda
ao Contrato-Programa, onde se determina o pagamento
pela DGEstE de 87.136,80€, relativos à comparticipação
de 363.070 refeições escolares referentes ao ano letivo
2016/2017.
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PLANO MUNICIPAL DE
DEFESA DA FLORESTA
Já se encontra em vigor o Plano Municipal de Defesa
da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) para o período

CAFÉ ESPLANADA DO
JARDIM DO LARGO DA
FONTE NOVA
A Câmara Municipal de Aveiro adjudicou o
procedimento por concurso público para a concessão
do Café Esplanada do jardim do largo da Fonte Nova,
à empresa “Ideias Salgadas, Lda.” pelo valor mensal
de 2500€, com um prazo máximo de ocupação de 10
anos.
Com esta medida a CMA pretende estimular um espaço
central da Cidade de Aveiro, onde é possível potenciar
novas formas de dinamização da zona envolvente e

2018 a 2027.
A Comissão Municipal de Defesa da Floresta reuniu
a 30 de agosto de 2018 para análise do relatório de
ponderação dos resultados da consulta pública tendo
sido deliberado por unanimidade considerar que
as duas participações recebidas não acrescentam
observações pertinentes ao referido PMDFCI,
reiterando a aprovação do Plano que tinha feito em
anterior reunião.
O PMDFCI é um importante instrumento de
planeamento e de gestão operacional, que abrange
toda a área florestal do Município e que pretende atuar
ao nível da prevenção sensibilização, vigilância, deteção
e supressão, intervindo estrategicamente ao nível da
defesa da floresta contra incêndios.

captar novos públicos, seguindo a opção política de
fixação turística no Município e na Região.

INSTALAÇÃO E
EXPLORAÇÃO DE
PUBLICIDADE

PRIMEIRO CONTRATO
IFRRU2020 EM AVEIRO
O Instrumento de Financiamento à Reabilitação e
Revitalização Urbanas – IFRRU 2020 formalizou

Está em curso um novo procedimento de concurso

no passado mês de agosto, o terceiro Contrato de

público internacional, por lotes, para a Concessão

Financiamento na Região Centro, o primeiro em Aveiro.

do Direito de Ocupação de Espaço Público para

Trata-se de um investimento na ordem dos 3 milhões

Instalação e Exploração de Publicidade, sem preço

de euros, de reabilitação integral de um edifício para

base, por não ser possível ao Município determinar o

atividade turística, na Avenida Dr. Lourenço Peixinho,

volume de negócios do(s) concessionário(s) gerado

cuja obra de requalificação está prevista no Plano

ao longo do prazo de vigência do contrato de 15

Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade

anos.

de Aveiro / PEDUCA.

A CMA tinha já autorizado a abertura de concurso

Este é apenas o primeiro de diversos processos

público internacional a 15 de fevereiro 2018, mas

de Reabilitação Integral de Edifícios em Aveiro,

decidiu não adjudicar pelo facto de não ter sido

promovidos por entidades privadas e que irão

apresentada qualquer proposta, sendo por isso

acompanhar o investimento público que a Câmara

necessário a abertura de novo procedimento.

Municipal de Aveiro se encontra a desenvolver.

boletim municipal aveiro
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APOIO ÀS
ASSOCIAÇÕES
Considerando a evolução positiva da situação financeira, estão criadas as condições necessárias para que
a opção política assumida no atual mandato, de apoiar financeiramente as Associações do Município, seja
concretizada com o cumprimento em absoluto dos contratos assinados, o que se traduz num relevante passo de
fortalecimento ao Movimento Associativo Municipal que a CMA materializa pela sua relevante importância social,
económica e política.

COOPERAÇÃO FINANCEIRA
NO VALOR DE 663 MIL EUROS

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE

No âmbito do Programa Municipal de Apoio às

Durante o primeiro semestre de 2018 a CMA realizou

Associações (PMAA), a Câmara Municipal de Aveiro

cedências de transporte às Associações do nosso

celebrou protocolos de cooperação financeira para o

Município, e respetivas isenções de taxas, num valor

investimento e ações pontuais para o ano de 2018, no

total de 67.813,61€.

domínio cultural e no domínio social, num valor total

Neste período foram autorizados 181 pedidos de

de 633.095€ com 66 associações do Município – 26

transporte, que correspondeu a 33.848 quilómetros por

Associações Culturais, 34 Associações de cariz Social

todo o país, ajudando assim as causas Desportivas,

e seis ligadas a ONG’s, Profissionais e Escuteiros,

Culturais, Recreativas, Educativas, entre outras,

Escoteiros, entre outras.

tão importantes para a valorização permanente do

Com um balanço extremamente positivo relativo ao

Município de Aveiro.

primeiro ano de execução do PMAA, reitera-se a aposta

A cooperação e o apoio às Associações são

na cooperação e no apoio aprovado.

para a CMA uma área de grande importância no

A CMA através do Regulamento Municipal de Apoios

desenvolvimento do Município e na dinamização

às Associações veio estabelecer as regras relativas à

da Comunidade, por força do relevante interesse

atribuição de benefícios e reconhecer a forte dinâmica

público de que se reveste boa parte da atividade das

associativa da comunidade aveirense, que desempenha

Associações.

um papel fundamental no desenvolvimento social

Com a realização de um intenso trabalho de

do Município e contribuem para o desenvolvimento

cooperação, nas mais diversas áreas, o apoio

e melhoria da qualidade de vida das populações,

logístico, a isenção de taxas, a cedência de edifícios,

prosseguindo fins de interesse público, nomeadamente

equipamentos, transportes e materiais, entre outros,

nas áreas sociais, culturais, educativas, desportivas,

são das mais relevantes.

entre outras.

[10]

boletim municipal aveiro

REDE WI-FI
NO CENTRO
DA CIDADE

A Cidade de Aveiro apresenta,
atualmente, programação cultural
regular e de impacto nacional, que

ZONAS DE INTERVENÇÃO
A Câmara Municipal de Aveiro
viu aprovada a candidatura
apresentada no âmbito da Linha
de Apoio à Disponibilização de

permitiu justificar a relevância
e importância do presente

1. Acolhimento – Zona da
Estação da CP

investimento. O programa Boas
Festas em Aveiro (dezembro a

2. Centro Histórico da Beira-

um financiamento de natureza

janeiro), o Festival dos Canais
Mar – que inclui Posto de Turismo (julho), a Bienal Internacional
de Aveiro (Turismo do Centro),
de Cerâmica Artística de Aveiro

não reembolsável, no montante

Museu Arte Nova, Museu da

(novembro a dezembro) e o Teatro

de 50.000,00€, para a realização

Cidade, Biblioteca Municipal,

Aveirense (programação regular)

do projeto “Rede Wi-Fi no Centro

Edifício da Antiga Capitania,

são exemplos a destacar.

da Cidade de Aveiro”, com um

Rossio, Praça do Peixe e a

Importa acrescentar que a

investimento total de 64.269,96€ e

denominada “Ponte do Laço”;

Câmara Municipal de Aveiro

Redes Wi-Fi, tendo sido concedido

um investimento elegível de igual

3. Zonas adjacentes

pretende, numa fase posterior,

montante.

aos canais urbanos da Ria de

alargar a Rede Wi-Fi a

O projeto “Rede Wi-fi no Centro

Aveiro – desde o Rossio até ao

disponibilizar, prevendo que se

da Cidade de Aveiro” irá ser

Cais da Fonte Nova, incluindo o

venham a instalar Acess Points

implementado durante o ano

Mercado Manuel Firmino;

(AP’s) na área da Avenida Dr.

de 2019, em áreas com elevado

4. Centro Histórico – Museu

Lourenço Peixinho (principal

fluxo de turistas e visitantes, bem

de Santa Joana, Sé Catedral,

artéria da cidade que faz a ligação

como, com elevado número de

Teatro Aveirense, Praça José

entre a Estação da CP e o Rossio),

atividades culturais dinamizadas

Estevão, Praça Marquês de

bem como no Canal de São Roque

pela CMA.

Pombal e zona das cinco bicas.

e zonas limítrofes.
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representando um investimento de

pelo Presidente da CMA foi

aproximadamente 2,5 milhões de

devidamente elaborado em equipa

euros, assumidos a 100 por cento

CMA+SCBM+AFA, sendo assim

pela CMA.

assumido também pelo Presidente
do SCBM e pelo Presidente da AFA.

CIDADE DESPORTIVA
DA AFA
Outro dos importantes investimentos
centra-se no acordo alcançado
entre a CMA e a AFA para instalar
a “Cidade Desportiva da AFA” num
terreno a nascente do EMA (contíguo
ao referido no parágrafo anterior), no
âmbito do referido estudo prévio e de
um Protocolo já acordado e que vai
ser alvo de formalização em outubro
do presente ano. Este investimento

ESTÁDIO
MUNICIPAL
COM NOVOS
INVESTIMENTOS

a cargo da AFA, que prevê integrar
em três fases a construção de um

NOVO RELVADO

Campo de Futebol e um Pavilhão

Por último, a Câmara Municipal de

Desportivo, conta com o apoio

Aveiro procedeu à substituição do

da CMA pela disponibilização do

relvado do EMA.

referido terreno em regime de direito

Construído em 2003 para ser um

de superfície, assim como com

dos palcos do EURO 2004, o relvado

o apoio da FPF e vai ser utilizado

do EMA era o único que ainda não

para o trabalho de formação e

tinha sido trocado, tendo a sua vida

treinos dos agentes desportivos da

útil chegado ao fim após 15 anos de

AFA, nomeadamente as Seleções

utilização intensa e ao mais alto nível.

A Câmara Municipal de Aveiro

Distritais, Árbitros e Treinadores.

Este novo relvado foi colocado pela

segue a sua estratégia política

Num plano mais ambicioso, e assim

empresa RED – responsável pela

de investimento e valorização do

os associados da AFA o deliberem,

instalação de “tapetes verdes” nos

Estádio Municipal de Aveiro (EMA).

o Protocolo entre a AFA e a CMA

estádios de FC Porto, Sporting CP

Duas destas ações realizam-se no

vai prever já a possibilidade de

e SL Benfica – teve a sua estreia

âmbito da parceria da CMA com o

deslocalização da sede social da

no jogo da Supertaça Cândido de

Sport Clube Beira-Mar (SCBM) e com

AFA para a área da futura cidade

Oliveira.

a Associação de Futebol de Aveiro

desportiva, de modo a centralizar

A colocação do novo tapete verde

(AFA), e que se conjugam na aposta

toda a sua atividade, e assim,

teve um custo de 145.000,00€ (+

de dinamizar e dar vida a esta zona

dinamizar e dar ainda mais vida ao

IVA), e um investimento acrescido de

de equipamentos desportivos.

espaço envolvente ao EMA.

11.000,00€ (+ IVA) para a revisão da

No âmbito da parceria formalizada

Estes são dois importantes passos

rede de rega e drenagem. Uma opção

com o SCBM, a CMA aprovou o

no cumprimento da aposta de

política da CMA, para dar as melhores

estudo prévio que mandou elaborar,

rentabilização e dinamização do

condições ao Estádio Municipal de

visando a execução de projeto e

EMA, no âmbito de uma parceria

Aveiro, que recebe assim um relvado

construção de um Complexo de

entre a CMA, o SCBM e a AFA, que se

de grande qualidade, para a época

Campos de Futebol para instalação

entende da maior importância para

desportiva 2018/2019, e no qual

da Academia de Formação do

a dinamização da prática desportiva

jogarão a equipa sénior do Sport

Sport Clube Beira-Mar nos terrenos

do Futebol e do Futsal, no quadro da

Clube Beira Mar e a equipa principal

a nascente do EMA, e nos termos

formação ao nível do Município e do

da União Desportiva Oliveirense,

definidos no Protocolo celebrado

Distrito de Aveiro.

que disputa atualmente a Ledman

entre ambas as entidades,

O presente comunicado assinado

LigaPro (2ª Liga).

NOVOS CAMPOS
DE FUTEBOL
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REGULARIZAÇÃO DE
DIVÍDA
A 31 de outubro de 2003, no âmbito da construção do Estádio Municipal de Aveiro, e de acordo
com o procedimento de expropriação por utilidade pública, a Câmara Municipal de Aveiro decidiu
indemnizar o expropriado Anastácio Simões em 10.267,43 mil euros, pelas parcelas de terrenos
destinados à execução da obra, com áreas de 1490m2 e 818,80m2.
Nessa mesma data foi deliberado que o pagamento seria efetuado em três prestações, no entanto o
expropriado recebeu apenas a primeira tranche no valor de 4.620,29 mil euros.
Além disso e relativamente à parcela de terreno com 818,80m2, no início do processo de construção
do EMA foi referido que seria suficiente para a empreitada, no entanto, após a realização das obras
decorrentes da construção do Estádio, o terreno foi inteiramente ocupado, deixando Anastácio
Simões de ter acesso à área restante do mesmo (1.781,20m2).
Perante a situação, a CMA adquiriu a área sobrante de 1.781,20m2, pelo valor global de 18.193,7€.
O pagamento será efetuado da seguinte forma: 4.620,29 mil euros (já depositados na Caixa Geral
Depósitos à ordem do expropriado), 5.647,14€ via Fundo de Apoio Municipal (FAM), e 7,926,34€, extra
FAM, valores a pagar no ato da assinatura da escritura, concluindo assim, mais um processo com
anos a mais, e resolvendo outra dívida que a CMA tinha para com os seus munícipes.

INVESTIMENTO CONTÍNUO

SUBSTITUIÇÃO DO
DECK NO EMA
Está em curso a empreitada de melhoramento de um dos
circuitos pedonais junto ao Estádio Municipal de Aveiro,
substituindo o deck degradado por lajetas de betão (solução
idêntica ao existente noutros espaços do estádio).
A

intervenção

representa

um

investimento

de

aproximadamente 40.000€ e está a ser executado pela
empresa ASO, Construções Lda. com duração prevista
de um mês.

Neste primeiro semestre de 2018 a
CMA investiu mais de 129.000,00€ na
manutenção do Estádio, numa clara
aposta de criar todas as condições para
que o Municipal de Aveiro continue a ser
palco de grandes eventos desportivos
a nível nacional e internacional e,
obviamente, a nível regional e local.
Recentemente, por forma a garantir a
segurança do equipamento e a qualidade
sonora, procedeu-se à manutenção das
colunas de som nas bancadas, num
investimento de 60.000,00€ (+ IVA) e à
revisão do sistema de videovigilância, no
valor de 35 mil euros (+IVA).
Para além destas intervenções, e
para resolver o problema da sujidade
provocada pela permanência e pernoita
de aves nas zonas de circulação –
nomeadamente de pombos – a CMA
investiu cerca de 34.000,00€ (+ IVA)
com a colocação de portas em todos os
vomitórios de acesso ao relvado bem
como com a colocação de rede “antipombo” em todo o perímetro externo da
zona de circulação.
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NO MUNICÍPIO
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INVESTIMENTO
NA SAÚDE
Os trabalhos têm como objetivo melhorar as
infraestruturas, adequando-as às necessidades
de prestação de cuidados de saúde primários,
melhorando as condições térmicas e de ventilação
do edifício assim como a funcionalidade de
alguns dos compartimentos existentes, sendo
cofinanciada pelo Centro 2020, no âmbito do

USF ARADAS
> Valor: 200.000€
> Empresa: PEMI – Construções Lda

Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial da
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

USF SÃO JACINTO
> Valor: 108.000€

USF SÃO BERNARDO
> Valor: 95.186,73€
> Empresa: Xavieres Lda

> Empresa:
Jobipiso - Construção Civil e Obras Públicas, Lda.

USF EIXO
USF SANTA JOANA

Encontra-se em fase de projeto a remodelação da USF

> Valor: 50.000€

reabilitação das Extensões de Saúde e USF’s no nosso

> Empresa: Binómio Elevado, Lda

Município ao longo do atual mandato (2017/2021).

de Eixo, continuando por esta via o cumprimentos
do compromisso assumido com os cidadãos, de

[14]
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INVESTIMENTO NA
HABITAÇÃO SOCIAL

COVA DO OURO
A política social de habitação da CMA que tem como
um dos principais objetivos a promoção do acesso à
habitação pelas famílias mais carenciadas, tem vindo

ENTREGA DE
HABITAÇÕES SOCIAIS
REQUALIFICADAS
Aconteceu no último dia 19 de setembro a entrega de
10 habitações sociais, em Cacia, Eixo, Cova do Ouro e

a desenvolver um trabalho técnico de caracterização
e levantamento das necessidades de intervenção,
fazendo o necessário planeamento do investimento
com sustentabilidade financeira.
Neste sentido, foi aprovado o projeto de execução e
autorizada a abertura de procedimento por concurso
público para as obras de recuperação de quatro
habitações sociais na Cova do Ouro, pelo valor base de
68.646,15 €.

Santiago, no âmbito do processo de transferência de
residência de inquilinos de habitações sociais propriedade
da CMA. A sessão pública de assinatura dos contratos e
entrega das chaves realizou-se no Centro de Congressos
de Aveiro e contou com o Presidente da Câmara Municipal
de Aveiro e da Vereadora, Rita Carvalho.
No âmbito da gestão dos empreendimentos de
habitação social e de adequação das habitações às reais
necessidades dos inquilinos, a CMA deu por concluída
mais uma etapa do processo de valorização da área da
Habitação Social, com a transferência destas famílias
para 10 fogos que foram alvo recentemente de obras de
total requalificação.
Para além da adequação da habitação à constituição
do agregado familiar e à capacidade de locomoção e
estado de saúde, em causa estiveram essencialmente
fatores relacionados com as melhores condições de

SANTIAGO, CACIA
E CAIÃO

habitabilidade oferecidas aos inquilinos municipais.
Com a transferência destas 10 famílias, a CMA passa

Com prioridade absoluta à qualidade de vida das

a contabilizar, durante o presente ano civil de 2018, a

famílias aí residentes, a CMA abriu novo procedimento

entrega de 18 fogos totalmente requalificados a inquilinos

por concurso público, para a recuperação de 24

que aguardavam esta oportunidade há vários anos.

habitações sociais nas urbanizações de Santiago,

Os fogos que estas famílias vão agora deixar de ocupar,

Cacia e Caião, pelo valor base de 173.283,38€.

vão ser alvo de obras de qualificação para virem a ser

As habitações apresentam graves problemas no seu

entregues a outras famílias necessitadas.

interior, consequência da falta de manutenção.
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INVESTIMENTO NOS
CANAIS URBANOS

SISTEMA
DAS ECLUSAS

COMPORTA DO
CANAL DO PARAÍSO

Após autorização do Tribunal de Contas, está em curso

Ultimam-se os trabalhos de substituição da comporta

a empreitada de reabilitação do sistema de eclusas no

do Canal do Paraíso, adjudicada à empresa Poluic –

Canal das Pirâmides, pela empresa Correta Construções,

Tratamento de Águas e Efluentes Industriais, Lda. pelo

Lda., pelo valor de 591.000€.

preço de 294 mil euros.

Trata-se de uma estrutura essencial para a gestão dos

A nova comporta já está instalada, estando em curso

níveis de água nos canais urbanos da Cidade e para a

os respetivos testes e afinações necessárias para o seu

sua navegação.

bom funcionamento.

PONTE DO “LAÇO”

REABILITAÇÃO DO
CANAL DOS BOTIRÕES

Inicia-se em breve a empreitada para reabilitação
da Ponte do “Laço”, adjudicada pela CMA à empresa
Correcta Construções Lda., pelo preço de 249.720€.

Está em curso a obra de reabilitação das margens do

Após o estudo e levantamento das anomalias

Canal dos Botirões, adjudicada à empresa Geonorte –

construtivas da Ponte Pedonal Circular sobre os Canais

Geotecnia e Fundações Especiais, Lda., pelo valor de

de São Roque e dos Botirões, conhecida como Ponte

277.000€, e com um prazo de execução de quatro meses.

do Laço, torna-se necessária a reparação e pintura da

Sendo o Canal dos Botirões um dos pontos

estrutura metálica, devido a problemas de corrosão,

identitários do centro de Aveiro, e tendo em conta

provocadas pelo tempo. O apodrecimento das

a sua antiguidade, o estado dos seus muros e o

madeiras do pavimento circulante e a deterioração dos

crescente tráfego pedonal e fluvial naquela zona, após

guarda-copos em vidro, são outras das intervenções

a realização de auditoria técnica e do respetivo projeto

necessárias no tabuleiro da ponte. Serão também

de execução, decidiu a CMA avançar com a execução

substituídas as luminárias existentes.

da sua reabilitação.
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INVESTIMENTO NAS
INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS

QUINTA DO CRUZEIRO
Está concluída a obra de requalificação do espaço
público da Quinta do Cruzeiro. Trata-se de um
investimento de 150.000€ que integrou a qualificação
da infraestrutura rodoviária na Rua Luís de Camões,
obra também já terminada.

REABILITAÇÃO DA
LIGAÇÃO EIXO-AVEIRO
A Câmara Municipal de Aveiro adjudicou o concurso
para a Reabilitação da Ligação Eixo-Aveiro (ex-EN230)
à empresa “Manuel Francisco de Almeida S.A.”, pelo
valor de 188.216,70€, com um prazo de execução de
seis meses.
Trata-se de um arruamento prioritário para intervenção
no atual mandato autárquico (2017/2021), no que
concerne à segurança rodoviária e bem-estar dos
munícipes que habitam e circulam nesta via.
A intervenção acontecerá em 2,1km, entre a Rua das
Arrotas e a passagem de nível de Eixo e prevê ainda
obras de colocação de betuminoso, sinalização vertical
e horizontal e infraestruturas de gás natural em cerca
de 400 metros nos arruamentos limítrofes à ex-EN230.

REABILITAÇÃO DA
RUA DIREITA DE VERBA
Encontra-se aberto o concurso público para a reabilitação
da Rua Direita de Verba, pelo valor base de 375.355,65€ e

ESTRADA DE
SÃO BERNARDO

um prazo de execução previsto de 150 dias.

A obra de Reabilitação da Estrada de São Bernardo,

A recuperação prevê a instalação da rede de gás

foi adjudicada à empresa “Vítor Almeida & Filhos, S.A.”,

natural numa extensão de 390 metros, para além das

pelo valor de 235.393,75€ (+ IVA), com um prazo de

infraestruturas de águas pluviais ao longo de todo o

execução de 120 dias.

traçado.

A empreitada prevê a pavimentação, colocação de

Esta rua é um eixo transversal periférico à cidade de

sinalização vertical e horizontal, infraestruturas de

Aveiro de muita relevância, ligando as povoações de

gás natural (em falta na Rua Cega), qualificação de

Nariz e Póvoa do Valado à zona Este dos municípios de

passeios na antiga EN 335, e também a pavimentação

Vagos e Ílhavo, assim como à povoação da Palhaça no

e construção de infraestruturas de águas pluviais na

Município de Oliveira do Bairro.

rua da Dória.
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RUA MARITONA
E RUA CONSELHEIRO
ARNALDO VIDAL

RUA CLUBE
DOS GALITOS

Está em fase final de execução, prevendo-se que

Vai avançar a obra de reabilitação do pavimento da

termine durante o mês de outubro a empreitada de

Rua Clube dos Galitos, adjudicada pela CMA à empresa

reabilitação da Rua da Maritona e da Rua Conselheiro

Construções Carlos Pinho, Lda. pelo preço contratual de

Arnaldo Vidal, em Oliveirinha, que representa um

67.006,80€.

investimento da Câmara Municipal de Aveiro de

O projeto prevê intervenções ao nível da pavimentação,

269.000€, executada pela empresa Paviazeméis –

sinalização vertical e horizontal, numa área de 2.735

Pavimentações de Azeméis, Lda.

m2. A reabilitação do pavimento da Rua Clube dos

A obra que integrou trabalhos nas infraestruturas

Galitos, junto ao Canal Central da Ria de Aveiro, é uma

de águas pluviais e gás, criação de passeios e

necessidade devido ao seu estado atual de degradação.

pavimentação vai melhorar a segurança da circulação
para peões e automóveis.

SANEAMENTO EM
AGRAS DO NORTE
Integrado na política de expansão da rede de drenagem
de águas residuais, estão em curso os trabalhos de
ampliação da rede de saneamento em Agras do Norte,
em Esgueira, ao cargo da empresa Armando & Fátima
– Empreiteiros Lda., pelo valor de 159.982,94€ e um
prazo de execução de 120 dias.
Esta empreitada – da responsabilidade da AdRA –
Águas da Região de Aveiro e no quadro da cooperação
com a CMA – terá uma extensão total de 5,6 km, e
serão construídos cerca de 100 ramais domiciliários.

AVENIDA ARTUR
RAVARA
Está em curso a obra de arranjos urbanísticos
adjudicada à empresa “A.F. Oliveira, Lda”, pelo valor de
17.809,08€, com um prazo de execução previsto de um
mês, para resolver dois constrangimentos urbanos.
Em causa está a construção da ampliação da baia de
estacionamento na Avenida Artur Ravara e o arranjo
do espaço verde envolvente ao busto do Comendador
Egas Salgueiro, bem como a construção de um
percurso pedonal no jardim do Museu de Santa Joana.

[18]

boletim municipal aveiro

Após um rigoroso e profícuo trabalho entre a Câmara
Municipal de Aveiro e a Universidade de Aveiro (UA), foi
possível compatibilizar o projeto desta nova Rotunda
com a sua função de nova entrada e saída do Campus
da UA.
Esta nova Rotunda também se enquadra na
reformulação viária desta zona, visando a melhoria
da sustentabilidade rodoviária para os edifícios da

RUA CAPITÃO
LEBRE

ampliação do Hospital Infante D. Pedro, a construir nos
terrenos ocupados pelos antigos Armazéns da Câmara
e pelo Estádio Mário Duarte.

Decorre a bom ritmo a obra de reperfilamento da
Rua Capitão Lebre, em Aradas, com o objetivo criar
continuidade no passeio para circulação pedonal de
ligação entre a nova Rotunda do Botafogo e a zona
urbana, eliminando assim o estrangulamento existente.
A CMA negociou com o proprietário a cedência do
terreno, tendo como contrapartida a execução pela
CMA de um novo muro de vedação.

NOVA ROTUNDA NA
ANTIGA EN 109
Foi adjudicada a prestação de serviços externos para a
elaboração do projeto de execução para a nova rotunda
na antiga EN 109 no seu cruzamento com a Rua Vale

“ROTUNDA
DO ISCA”
A empreitada de reformulação do nó da Avenida da
Universidade (ISCA – UA) para construção da nova
rotunda foi adjudicada à empresa Urbiplantec –
Urbanizações e Terraplanagens Lda. pelo valor de
228.000€ e um prazo de execução de 180 dias.
Esta obra de qualificação da rede viária é de enorme
importância dada a necessidade de melhoria das
condições de segurança para o peão, ciclista e
automobilista, no cruzamento semaforizado existente
na Avenida da Universidade com a Rua Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro,
junto ao ISCA-UA.

Caseiro e com a Travessa da Rua da Paz em Cacia
(vulgarmente designada por Rotunda da Vulcano).
O projeto será elaborado pelo gabinete Nuno França,
Engenharia Civil, Lda. pelo preço contratual de 9.950€
(+ IVA) e um prazo de execução de 60 dias.
Logo que esteja concluído o projeto será lançado
o concurso para a respetiva empreitada, dando
seguimento ao compromisso de investimento na
antiga EN109 melhorando as condições de circulação
e segurança num trabalho constante de investimento
planificado com a necessária sustentabilidade
financeira.
Em curso está também o projeto para a nova rotunda
junto ao Solar das Estatuas (que irá substituir a
solução atual de cruzamento), seguindo-se o projeto de
requalificação da zona urbana da antiga EN 109 (entre
a Rotunda da Vulcano e a The Navigator Company).
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MAIS INVESTIMENTO

QUALIFICAÇÃO DO
MUSEU ARTE NOVA
A CMA continua os trabalhos de qualificação do Museu
Arte Nova. Depois da intervenção na sua cobertura
no início do ano seguem-se agora novos trabalhos de
reabilitação, que estarão a cargo da empresa In Situ,
Conservação de Bens Culturais, pelo valor de 79.240€ .
A intervenção prevê a recuperação das fachadas,
do pátio e dos muros, bem como de pequenas
reabilitações interiores.
Em causa está a degradação de alguns elementos,
o valor arquitectónico e patrimonial do imóvel, e a
especificidade e a sensibilidade dos trabalhos presentes.

CASA MUNICIPAL
DA JUVENTUDE

Está concluída a obra de qualificação e remodelação
da Casa Municipal da Juventude, no valor de
144.000€, realizada pela empresa PEMI - Construção e
Engenharia, Lda..
O edifício remodelado pela última vez em 1999
registava infiltrações na cobertura e caixilharias, pelo
que se tornou necessária esta intervenção para ajustar
as áreas às novas dinâmicas da Casa e ainda para
criar instalações sanitárias adaptadas aos indivíduos
com mobilidade reduzida.
Brevemente será anunciada a data da inauguração da
Casa e da apresentação da nova política de Juventude.

PARQUE CANINO
NA FORCA VOUGA
A empreitada para a construção do novo Parque
Canino na Forca Vouga, uma intervenção integrada na
nova política dedicada aos “Animais de Companhia”, foii
adjudicada à empresa Sucessos e Tanto SA., pelo custo

MERCADO MANUEL
FIRMINO - TERRAÇOS

de 26.912,48€ e um prazo de 90 dias.
O Parque Canino fica do lado nascente do Centro
de Congressos, junto à Linha do Norte, em frente ao
Pavilhão do Galitos, uma zona de fácil acesso, tendo o
projeto sido desenvolvido pelos Técnicos dos Serviços

Está aberto o procedimento por consulta prévia para

Municipais.

a reabilitação das coberturas em varanda (terraços)

Além da vedação, caixa sanitária, zona de estar para

do Mercado Manuel Firmino, pelo valor de 78.550€. A

as pessoas que acompanham os animais e iluminação

existência de muitas infiltrações nas lojas do Mercado

pública, o Parque Canino terá elementos recreativos

Manuel Firmino, provenientes de patologias na

com escadas, barreiras de salto, prancha e túnel.

impermeabilização das coberturas em varanda deste

A política municipal dedicada aos “Animais de

equipamento, determina a urgência desta intervenção,

Companhia”, para além da informação e sensibilização

para terminar com um problema que danifica o

para o bem-estar dos animais de companhia, prevê o

património e prejudica o comércio e os bens dos

investimento na criação de algumas infraestruturas,

concessionários das lojas.

como é exemplo este parque canino.
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SERVIÇOS
URBANOS
PAVIMENTAÇÕES
NO MUNICÍPIO
Através de administração direta da CMA (Serviços
Urbanos), estão concluídas mais um conjunto de
importantes obras de pavimentação e pinturas em
vários arruamentos, por todo o Município.
Seguindo a opção política de reabilitação das estradas
municipais, num investimento total de mais de 15
milhões de euros, de acordo com o relatório de
Conservação de Estradas realizado em abril de 2014,
a CMA recuperou nos últimos meses mais de uma
dezena de infraestruturas rodoviárias, nas freguesias
de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz,
Oliveirinha, Esgueira, Cacia e Santa Joana.

Quinta do Olho D’Água, Esgueira (pinturas)

DEMOLIÇÃO DOS
ANTIGOS ARMAZÉNS
Decorrem a bom ritmo os trabalhos de demolição dos
Antigos Armazéns da CMA (situados junto ao Centro
Hospitalar do Baixo Vouga), a cargo da empresa
Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda.
pelo preço de 154.000€.
Aqui será construído, provisoriamente, um novo

Rua da Covoada, Carregal

parque de estacionamento, estando em paralelo a
ser dado seguimento à execução do memorando
“Mais Conhecimento Melhor Saúde em Aveiro” (entre
a Universidade de Aveiro, a Câmara Municipal de
Aveiro e o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, com o
envolvimento também da Universidade Nova de Lisboa
e a Administração Regional de Saúde do Centro), assim
como pelo Protocolo de Cooperação entre a Câmara
Municipal e o Sport Clube Beira-Mar, para a utilização
de toda a área dos terrenos integrados no Plano de
Pormenor do Parque para equipamento hospitalar.

Rua da Pateira, Requeixo
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E AINDA...

Rua do Picoto, Oliveirinha

OBRAS EM CURSO:
> Águas Pluviais em Santa Joana;
> Conclusão das infraestruturas do loteamento da Patela;
> Nova Escola de São Bernardo;
> Reabilitação da Escola João Afonso;
> Reabilitação da Escola Jaime Magalhães Lima;
> Criação do Espaço Cidadão de São Jacinto;
> Substituição do deck do Estádio Municipal.

OBRAS A INICIAR BREVEMENTE:
> Cais dos Pescadores de São Jacinto;
> Requalificação de Bairros Sociais no âmbito do Peduca;
> USF de Oliveirinha.

Rua dos Queimados, Esgueira

OBRAS ADJUDICADAS:
> Parque Canino;
> Requalificação da Estrada de São Bernardo.

CONCURSOS LANÇADOS:
> Requalificação da Estrada de São Bernardo;
> Nova Empreitada de pavimentações em 12 arruamentos;
> Pavimentação de Rotundas;
> Qualificação da Rua Direita de Verba;
> Qualificação do Bairro Social da Cova do Ouro.

Rua José Augusto Oliveira, Póvoa do Valado

Rua Vale das Ratinhas, Paço

Travessa do Gorgulho, Carregal

PROJETOS EM CURSO:
> Bairro da Misericórdia;
> Canil intermunicipal;
> Centro de Verdemilho (envolvente à JF Aradas);
> Centro Escolar de Verdemilho – arruamento;
> Centro Escolar de Verdemilho;
> Intervenção nos canais urbanos: qualificação dos decks
e aquisição de novo cais para a Marinha da Troncalhada;
> Largo das 5 bicas;
> Ligação em Ciclovia UA/Estação;
> Novo Parque de Estacionamento a nascente da
Estação CP;
> Projeto nova ponte no jardim junto à loja do Cidadão;
> Qualificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho;
> Reabilitação do Centro Histórico de Esgueira;
> Requalificação da Rua Almirante Cândido dos Reis;
> Requalificação da Rua do Gravito e Rua do Carmo;
> Requalificação da Rua Francisco Casal;
> Requalificação dos Montes de Azurva;
> Rotunda Solar das Estátuas;
> Rua da Pega;
> Rua Direita de Aradas (Primagera);
> Rua Mário Sacramento;
> Talude da Rua Padre Arménio;
> USF Eixo.

CÂMARA INVESTE EM

SÃO JACINTO
Apostada na elevação da qualidade de vida da

ramos das Forças Armadas.

população e na criação de um produto turístico de

Em 2018 vivemos um momento especial assinalando

excelência promovendo a praia do Município, a CMA

o centenário da presença miliar em São Jacinto

tem vindo a realizar um conjunto de investimentos em

com um conjunto de iniciativas destacando-se, além

São Jacinto, melhorando a atratividade do território,

das Cerimónias Militares oficiais, a realização de

a sua qualidade urbana e ambiental e potenciando os

uma Reunião do Executivo Municipal no RI10, e da

elementos identitários como a praia, a Ria de Aveiro,

Assembleia Municipal, bem como do Capítulo da

as Dunas de São Jacinto e o próprio Regimento de

Confraria dos Ovos Moles de Aveiro.

Infantaria n.º 10.
Iniciado ainda no anterior mandato com a realização
da obra de qualificação da frente Ria de São Jacinto,
numa intervenção desenvolvida pela Polis Litoral
Ria de Aveiro em parceria com a Câmara Municipal,
o plano de investimento para São Jacinto é vasto e
diferenciado, investindo também a nível imaterial com
a organização de ações e programas potenciadores
do crescimento turístico como é exemplo o Festival
Dunas de São Jacinto.
Atualmente a CMA continua o reforço da parceria
institucional com o Regimento de Infantaria n.º 10
promovendo ações no âmbito do Turismo Militar
(desde 2015) objetivando a valorização do complexo
militar e da localidade de São Jacinto, dando a
conhecer a única unidade militar com história nos três

INAUGURAÇÃO ACESSO
MOLHE NORTE
Mais recentemente e inserido na execução do
Protocolo de Cooperação assinado entre o Município
de Aveiro e o Exército Português foi inaugurado o
novo acesso ao Molhe Norte da Barra de Aveiro (com
construção da nova vedação da unidade militar)
possibilitando o privilégio de podermos visitar de
forma aberta e livre por terra, um dos mais notáveis
e belos locais de fruição paisagística da costa
aveirense: o Molhe Norte da Barra de Aveiro.
Esta obra tem como ponto de partida o parque
de estacionamento automóvel da praia, junto aos
mastros das bandeiras.
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O investimento da Câmara Municipal em São
Jacinto continua e brevemente será ativado o Posto
de Atendimento Municipal, Posto de Turismo e
Espaço do Cidadão ficando estas novas valências
instaladas no novo edifício construído na frente ria
(junto ao ferryboat), estando a decorrer uma pequena
intervenção de adaptação da sua estrutura.
Em conclusão está a requalificação da Unidade de
Saúde (cuja ativação será brevemente anunciada). Em
curso está a qualificação dos espaços de acolhimento
dos visitantes da Reserva Natural das Dunas de São
BANDEIRA AZUL 2018
A praia de São Jacinto continua a merecer especial
atenção por parte da CMA, tendo em 2018 recebido,
pelo décimo terceiro ano consecutivo, a atribuição
da Bandeira Azul, galardão que simboliza a qualidade
ambiental e urbana, mérito do trabalho da CMA e
das entidades parceiras na sua gestão, e muito em
especial aos Cidadãos que a vão premiando com
a sua presença e com a utilização equilibrada e
sustentável.
Para além da Bandeira Azul, a Praia de São Jacinto

Jacinto (obra Polis Litoral Ria de Aveiro) e em fase
de preparação o novo Cais dos Pescadores cuja
empreitada já se encontra adjudicada.
A nível desportivo, São Jacinto começa a ser também
uma referência com a ativação e dinamização do
Centro de Alto Rendimento de Surf que, nos últimos
dois anos, tem acolhido um conjunto de importantes
iniciativas na área do surf e bodyboard.

ESCUTAMA 2018
Proximamente, entre os dias 05 e 07 de outubro, São

também foi galardoada com a Bandeira Praia

Jacinto irá acolher no Centro Nacional de Formação

Acessível Para Todos, que promove o cumprimento

Ambiental o primeiro ESCUTAMA - Acampamento

da legislação sobre acessibilidade, bem como

Municipal de Escuteiros, numa organização conjunta

com a Bandeira Qualidade de Ouro 2018, atribuída

entre a CMA e os dez Agrupamentos de Escuteiros do

pela QUERCUS, que premeia as zonas balneares

Município.

portuguesas em que as águas apresentam melhores

Por tudo isto São Jacinto representa uma aposta

resultados em termos de qualidade.

na implementação de uma nova política de gestão

Em complemento à intervenção na qualidade

integrada do território municipal, tendo como objetivo

ambiental a Praia de São Jacinto teve também em

que se venha a tornar num espaço diferenciador do

2018 uma qualificação da infraestrutura do seu Bar

Município e da Região, preservando a sua identidade

da Praia num investimento total de aproximadamente

e apostando ao mesmo tempo na valorização do seu

60.000€.

património natural e cultural.
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plano estratégico de desenvolvimento urbano da cidade de aveiro

PRÓXIMAS
OBRAS
A INICIAR >
ANTIGA
ESTAÇÃO DA CP
> Valor: 694.270,86 €
> Prazo: 450 dias
> Objetivo: transformar o edifício num espaço
de receção e informação da Cidade, com
promoção e venda de produtos identitários num
enquadramento museológico.

REABILITAÇÃO NO
BAIRRO DE SANTIAGO
Inicia-se brevemente a obra de requalificação de 12
edifícios de habitação social no Bairro de Santiago,
no valor de 1,8 milhões de euros, pela empresa Ponto
Urbano – Consultores Imobiliários Lda., integrado no
PEDUCA e que prevê intervir nas fachadas, coberturas,
canalizações, isolamento térmico e acústico e a

EDIFÍCIO
FERNANDO TÁVORA

renovação da imagem dos edifícios.
A aguardar o visto do Tribunal de Contas, para que a

> Valor: 1.619.340,54 €

CMA possa dar também início à empreitada, continua

> Prazo: 365 dias

o investimento de 1,38 milhões de euros, para a

> Objetivo: reinstalar os serviços da Biblioteca

reabilitação de oito edifícios no mesmo local, que

Municipal neste espaço, criando zonas dedicadas ao

aproveita a oportunidade de financiamento relativa ao

empreendedorismo, espaços de apoio ao investidor e

eixo da Eficiência Energética dos Fundos Comunitários

co-work, explorando novas dinâmicas que potenciarão

do Portugal 2020.

também a revitalização da Praça da República.

Acompanhe todas as obras e investimentos em : www.cm-aveiro.pt/PEDUCA
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EDUCAÇÃO

SESSÃO DE
APRESENTAÇÃO
PÚBLICA
O arranque do ano letivo ficou

o reforço da identidade e sentido de

marcado pela sessão de

pertença a Aveiro.

apresentação pública do Programa
de Ação Educativa do Município de
Aveiro (PAEMA), para o ano letivo
2018/2019, realizado pela Câmara
Municipal de Aveiro, no Auditório
do Centro de Congressos de
Aveiro. A apresentação foi dirigida
aos Educadores de Infância e aos
Professores do 1º Ciclo, assim como
aos Diretores e Coordenadores dos
vários Agrupamentos de Escolas de
Aveiro.
Para o presente ano letivo, o
PAEMA prevê no seu plano de
atividades dos Serviços Educativos
em Rede - SER e SER+ - a
promoção, de forma integrada e
otimizando os recursos, de uma
oferta diversificada de atividades
destinadas à Comunidade
Educativa; a contribuição para uma
relação mais próxima e significativa
dos serviços disponibilizados nos
vários espaços municipais com a
Comunidade Educativa; potenciar o
conhecimento da realidade local e

CARTA EDUCATIVA EM REVISÃO
Na intervenção que dirigiu a todos
os presentes, neste momento de
lançamento do novo ano letivo
o Presidente da CMA, alertou a
Comunidade Educativa para o
processo de revisão da Carta
Educativa, que estamos a trabalhar
no âmbito do Conselho Municipal
de Educação, e que durante o mês
de outubro será aberto à reflexão
pública. No seu discurso lançou
ainda uma chamada de atenção,
para a necessidade de sensibilizar
os nossos alunos para as áreas da
matemática e da engenharia, dado
que a Região de Aveiro vai ter cada
vez mais oportunidades de emprego
nessas áreas. Realçou também
a importância da construção da
cidadania ambiental e o imperativo
de em conjunto cuidarmos bem
dessa dos valores ambientais e
culturais do Município de Aveiro.

RECEÇÃO
NOVOS
ALUNOS
DA UA
O Centro de Congressos
de Aveiro foi pequeno
para acolher mais uma
edição da Cerimónia de
Receção ao Caloiro da
Universidade de Aveiro,
pelo Presidente da
Câmara Municipal, José
Ribau Esteves.
Perante um auditório
repleto, esta foi mais
uma importante ação
de reafirmação da
importância da vida
académica para a Cidade
de Aveiro, fortalecendo
o compromisso de
crescimento conjunto
entre as duas
instituições, fazendo
mais e melhor pela
Universidade, pela Cidade
e pelo Município de
Aveiro.
A CMA salienta a relação
de excelência com a
Reitoria da UA e com a
Associação Académica,
desejando aos novos
alunos uma caminhada
repleta de sucessos e
felicidade.

A Câmara Municipal de Aveiro aprovou o Protocolo de
Cooperação com a Comissão Nacional de Promoção
dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens que
permite a afetação de mais um Técnico à Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens de Aveiro (CPCJ
Aveiro), por forma a suprir a falta de meios humanos

CPCJ DE
AVEIRO
RECEBE
APOIO

garantindo a adequada resposta protetiva das Crianças
e Jovens em Perigo, do nosso Município.
No entendimento da CMA, o sistema de promoção
dos direitos e proteção da criança e do jovem implica
o caráter imperioso de uma política integrada
de promoção e defesa dos direitos da criança e
protegendo-a, sempre e em todos os contextos,
de todas as violações dos seus direitos humanos,
nomeadamente as que integram forma de violência.
A monotorização e análise estatística periódica e
sistemática ao funcionamento da CPCJ Aveiro e as
indicações resultantes do seu acompanhamento pela
Comissão Nacional revelaram a manifesta falta de
meios humanos para dar resposta às necessidades.
Perante esta situação, a CMA, de acordo também
com as suas competências de apoio a atividade de
natureza social, incluindo a prestação de apoio a
pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria
com as entidades competentes da Administração
Central, disponibilizou-se para aumentar o nível das
sua cooperação com a CPCJ com este protocolo, que
agora tem os seus passos legais finais para execução
do devido apoio.
Após a assinatura a este protocolo e em carta dirigida
ao Presidente da Câmara Municipal a Comissão
Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens, através da sua Presidente, Rosário
Farmhouse, veio congratular a CMA pelo “reconhecido
empenho (…) na adoção de medidas concretas com
vista à célere regularização do apoio ao funcionamento
da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens”,
concretamente com a “disponibilização dos meios/
recursos promotores da capacidade e qualidade
protetiva da intervenção da CPCJ Aveiro”.

“CLUBE DE
VERÃO 2018”
RECEBEU
300 CRIANÇAS
O Clube de Verão 2018
– Campos de Férias,
aconteceu de 25 de
junho a 13 de julho, com
a participação de 300
crianças e jovens dos 6
aos 16 anos de idade, teve
como principal objetivo
proporcionar aos jovens
munícipes um programa de
ocupação salutar dos seus
tempos livres.
O programa contemplou
a realização de atividades
lúdicas, desportivas,
culturais, ambientais e
pedagógicas, em vários
espaços e equipamentos
do Município.
Este programa teve o apoio
e colaboração da EB1
de Santiago, Alavarium,
AdRA, Clube Estrela Azul,
Clube de Ténis de Aveiro,
Clube do Povo de Esgueira,
Universidade de Aveiro,
Junta de Freguesia de Cacia,
Junta de Freguesia de São
Jacinto, Sport Clube Beira
Mar e Sporting Clube de
Aveiro, Associação Agora
Aveiro, Escola de Etnografia
da Casa do Povo de Cacia,
Associação Aveiro Viva e
Associação de Escoteiros
de Aveiro.

CONCURSO
AVEIRO
JOVEM
CRIADOR
2018

O regulamento para a próxima edição
do Concurso Aveiro Jovem Criador já foi
aprovado, dando assim continuidade a
uma importante iniciativa potenciadora
da criatividade nas áreas artísticas,
nomeadamente a Arte Digital, Escrita,
Fotografia, Pintura e Música.
A edição de 2018, que representa
a 17.ª edição do Concurso Aveiro
Jovem Criador, projeta o Município
de Aveiro na dimensão nacional e

REGULAMENTO
www.cm-aveiro.pt
CANDIDATURAS
6 a 11 de novembro
+ INFO
234 406 522
cmjuventude@cm-aveiro.pt

internacional, promovendo a criatividade
e a participação ativa dos Jovens,
subdividindo o concurso em duas
categorias 18/35 anos e 13/17 anos.
Além do prémio monetário apresenta-se
também a oportunidade de frequentar
uma Residência Artística Internacional
ou Nacional, conforme a classe etária.
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SUPERTAÇA CÂNDIDO
OLIVEIRA 2018 EM
AVEIRO
No âmbito do acordo assinado entre a CMA e a
Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em 2017, no
qual foi assumida a realização da Supertaça Cândido
Oliveira em 2017 e 2018 no Estádio Municipal de
Aveiro, no passado dia 4 de agosto realizou-se mais
uma edição, culminando com sucesso todo o trabalho
que tem vindo a ser desenvolvido entre a FPF e a CMA
(e que se repete em variadas e frutíferas parcerias),
assumindo-se a opção inteligente de realizar, pela
nona vez, a Supertaça Cândido Oliveira no Estádio
Municipal de Aveiro, aproveitando desta forma todas as
potencialidades do recinto.
Com lotação esgotada, a edição de 2018 foi mais uma
vez um êxito em termos organizativos na componente
desportiva, tendo igualmente sido uma oportunidade
única de promoção do Município de Aveiro, trazendo à
Cidade milhares de visitantes (FC Porto 3-1 CD Aves).
A CMA e a FPF estão a proceder à avaliação do acordo
assinando com o objetivo de ativar a cláusula de
renovação do acordo por mais dois anos, numa aposta
clara na dinamização e rentabilização desta importante
estrutura desportiva do Município e da Região.
Na edição deste ano a CMA desenvolveu os
procedimentos necessários para a formalização de 24
espaços de comercio a retalho, e prestação de serviços
de restauração ou de bebidas, tendo os lugares sido
atribuídos por hasta pública.
A CMA continua empenhada em dinamizar o seu
Estádio Municipal, potenciando todas as suas
capacidades, pelo que a realização de eventos
desportivos desta envergadura serão sempre
uma mais-valia para a Cidade e toda a Região,
nomeadamente ao nível da dinamização da economia
local e do próprio turismo.

PRAÇA MUNDIAL 2018 NO ROSSIO
Com o objetivo de proporcionar momentos de
convívio e de apoio à Nossa Seleção Nacional de
Futebol, a Câmara Municipal de Aveiro instalou no
Rossio, uma Praça Fan Zone para o Mundial 2018,
que decorreu na Rússia de 14 de junho a 15 de julho.
Tratou-se de uma organização conjunta da CMA
com a empresa Best Emotions, na sequência de
uma proposta apresentada por esta última, tendose criado as sinergias necessárias para promover
um espaço onde todos pudessem assistir aos vários
jogos do Mundial 2018.
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Realizado num território de grande riqueza
ambiental, recentemente valorizado pela
qualificação da marginal, abertura do CARSurf
e o acesso ao Molhe Norte da Barra de Aveiro,
o Festival Dunas de São Jacinto, realizado nos
dias 24, 25 e 26 de agosto, reitera a aposta da
Câmara Municipal de Aveiro no Ambiente e
no Desporto, potenciando os recursos locais,
com um lugar muito especial para a animação
cultural e musical.
O destaque na programação foi para a Avenida
Marginal sempre com muita animação de
rua, palco dos principais concertos (Bárbara
Bandeira, José Cid e Piruka) seguidos de
conhecidos DJ’s que deram ainda mais
animação à noite de São Jacinto.
O programa do Festival contemplou ainda
atividades de índole desportiva, tais como
experiências de montanhismo, aulas de
combate corpo a corpo e sessão de treino
físico militar, promovidas pelo RI10.
A praia de São Jacinto vestiu-se de desporto
neste último fim-de-semana do mês de agosto,
com várias atividades programadas, tais como
voleibol e futebol de praia, aulas de Zumba e
Yoga, mas com destaque especial para o 7.º
Torneio Internacional Ultimate Frisbee de Praia.
Para os amantes da natureza foi ainda
possibilitada a oportunidade de conhecer
melhor a Ria através dos Trilhos da Reserva
Natural das Dunas de São Jacinto ou da visita
à Base Militar do Regime de Infantaria n.º 10 e
aceder ao Molhe Norte.
Os finais de tarde foram celebrados com dois
Sunset, o primeiro no CARSurf e o segundo no
Apoio de Praia.
Em estreita parceria com a AveiroBus, a
Câmara Municipal de Aveiro disponibilizou um
circuito especial de travessias no Ferryboat,
facilitando desta forma as acessibilidades
a São Jacinto, para que todos pudessem
participar na segunda edição do Festival.
A CMA prossegue assim a sua atividade
intensa e comprometida com os nossos
concidadãos, e recebendo da melhor forma
quem nos visita durante este tempo, seguindo
a opção estratégica política de prioridade às
pessoas, através dos canais do Ambiente e
Cultura, com o devido equilíbrio financeiro.

AMBIENTE

VEOLIA INICIA
RECOLHA DE RESÍDUOS
URBANOS E SÓLIDOS
Após o Tribunal de Contas ter visado o contrato entre
a Veolia S.A. e a Câmara Municipal de Aveiro, a referida
empresa inicia a 1 de outubro a prestação de serviços
de recolha de resíduos sólidos e limpeza urbana no
Município de Aveiro.
De forma geral as rotas e locais de recolha dos
resíduos indiferenciados (não recicláveis) já conhecidos
da população serão mantidos: das 22h00 às 6h00, na
zona urbana da cidade, e entre as 6h00 e as 14h00 nas
restantes zonas do concelho.

CONFERÊNCIA
SOBRE
INCÊNDIOS
A Câmara Municipal de Aveiro, em colaboração com
o jornal Correio da Manhã, promoveu, no passado
dia 18 de setembro, mais uma iniciativa “CM Não
Esquece!”, que contou com a presença e participação

Já os contentores para deposição desses resíduos
(agora de cor cinzenta) serão reforçados pela VEOLIA
na sua capacidade de receção em mais 458 mil litros,
com especial incidência em zonas onde há maior
produção de resíduos.

LICENCIAMENTO
DO CITRAVE S.A.

do Presidente da CMA, José Ribau Esteves.

A Câmara Municipal de Aveiro declarou a caducidade

Esta foi a 11ª iniciativa de um conjunto de 15

do procedimento de licenciamento do Centro Integrado

conferências que percorre o país de norte a sul, com o

de Tratamento de Resíduos de Aveiro – CITRAVE S.A.,

objetivo de debater a problemática dos incêndios e as

para tratamento de resíduos industriais, a localizar nas

suas formas de prevenção e combate.

proximidades da Granja de Baixo, junto à Unidade de

Com moderação do jornalista e pivot da CMTV,

Tratamento Mecânico Biológico de Aveiro.

José Carlos Castro, esta conferência contou ainda

O projeto de arquitetura referente ao pedido de

com a participação da Diretora do Departamento

licenciamento para a construção de um aterro de

de Ambiente da Universidade de Aveiro, Ana Isabel

resíduos industriais não perigosos, feito pela CITRAVE

Miranda, do escritor e professor universitário, Rui

(empresa do Grupo SUMA / Mota Engil) foi aprovado

Zink e do Ex-Diretor da Polícia Judiciária e Mestre em

pela Câmara Municipal a 14/06/2010, não tendo tido

Direito e Segurança, Manuel Rodrigues, bem como do

os necessários desenvolvimentos, o que permite que

Diretor do CM e da CMTV, Armando Pereira.

seja declarada a caducidade do referido licenciamento.
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grande dimensão, que provocará
um agravamento da despesa com
o tratamento de resíduos que será
bastante penalizador para a CMA
e aumentará o fosso entre os
proveitos e os custos de exploração
desta área, com impacto negativo
no PAM que a CMA está a executar,
e ainda na possibilidade e/ou
no valor da redução da tarifa de
resíduos a pagar pelos Cidadãos.
Apesar da energia despendida
pela CMA, para diminuir os custos
atuais com o transporte e recolha
de resíduos urbanos, através
do lançamento de um concurso
público para a prestação desses
serviços, com vista a obter
melhores preços do mercado,
que se repercutirão na diminuição
da tarifa aos Munícipes, a
concretizar-se esta proposta da
ERSUC, os esforços poderão ser

CMA CONTRA O AUMENTO
DAS TARIFAS DA ERSUC
PARA 2019

inconsequentes em cerca de 70 por
cento, colocando em risco em 2019
a diminuição dos custos de gestão
de resíduos da CMA e a diminuição
da tarifa de resíduos urbanos
aos Cidadãos, que fixámos como

A Câmara Municipal de Aveiro tem-

Biológico, da previsão de tarifa para

importantes objetivos.

se manifestado contra o acentuado

tratamento de resíduos urbanos

Dos aspetos mencionados pela

aumento das tarifas da ERSUC

indiferenciados, para o período

ERSUC S.A. a justificar a proposta

– Resíduos Sólidos do Centro

regulatório de 2019-2021. A tarifa

de aumento da tarifa, destaca-se

S.A., que se perspetiva para 2019,

de 45 euros/tonelada em 2019,

a “construção de novas células de

gravemente penalizadoras para

50 euros/tonelada em 2020, 44

confinamento técnico” em Aveiro, o

os Cidadãos do Município e para

euros/tonelada em 2021 (segundo

que significa a construção de mais

o orçamento da CMA, através dos

a previsão da ERSUC S.A.),

aterros sanitários no Município

ofícios enviados à mesma ERSUC,

corresponde a um aumento de 62

de Aveiro, o que não estamos

à ERSAR – Entidade Reguladora

por cento em 2019, para a mesma

disponíveis para aceitar fora da

dos Serviços de Águas e Resíduos

quantidade de resíduos produzidos

área definida para a Unidade de

e ao Ministro do Ambiente.

em 2017. Atualmente a tarifa situa-

Tratamento Mecânico Biológico

No final do mês de maio 2018

se nos 27,84 euros/tonelada.

(UTMB) existente, e exigindo-se o

a empresa ERSUC S.A. (que

Em termos globais, significa

aumento da qualidade da gestão

pertence ao Grupo EGF / SUMA /

que a ERSUC irá cobrar à CMA

da UTMB para acabarem as

Mota Engil), informou a CMA e os

cerca de 2.041.798€ em vez dos

queixas recorrentes e justificadas

Municípios que utilizam as suas

atuais 1.260.360€. Trata-se de um

da População residente nas suas

Unidades de Tratamento Mecânico

aumento de despesa abrupto e de

proximidades.
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O Festival dos Canais, organizado pela Câmara
Municipal de Aveiro, através do Teatro Aveirense,
realizou-se de 11 a 15 de julho e ofereceu durante cinco
dias mais de 200 espetáculos, numa programação
cultural e artística contemporânea que envolveu mais de
350 artistas provenientes de 13 países. A terceira edição
deste evento, que decorreu nos canais urbanos da ria
de Aveiro, nas praças e nos espaços públicos da cidade
apresentou estreias nacionais e reuniu um extenso leque
de atividades interativas e culturais gratuitas dedicadas
a todos os públicos.
Entre os destaques da programação para este ano
incluiu-se a estreia nacional de “Dundu”, uma marioneta
iluminada de grandes proporções que deslizou entre
o público com facilidade e graça, proporcionando um
desfile de luz pela cidade. Outro dos momentos auge
deste Festival foi o grande espetáculo de teatro de
rua “Um novo começo”, interpretado pela companhia
francesa “Plasticiens Volants”, uma atuação única e
irrepetível que teve como cenário o Cais da Fonte Nova.
Nos espetáculos de rua destaque para o Su-Seso
Taladro, um espetáculo de origem cipriota premiado,
admirado e aclamado em todo o mundo, que parte
do tráfego urbano para uma intervenção requintada
de improvisação e provocação, e para os Malaxe, uma
performance de grande impacto visual que tece uma
espécie de estendal comunitário.
Pensado para todas as idades, o Festival dos Canais
apresentou também muitas ações direcionadas para
o público infantil e familiar, convidando-os a explorar,
manipular, criar, intervir e participar de forma ativa.
O evento contou ainda com uma Sala de Estar, instalada
na Praça da República com animação diária, e uma
Funky Beach, um espaço relaxado e tropical, com
palmeiras, espreguiçadeiras e coktails variados, com
música variada assinada por diferentes Dj’s.
Na edição deste ano foi ainda criada uma área para a
instalação e prestação de serviços de restauração e
bebidas junto à zona dos concertos no Cais da Fonte
Nova, cujos espaços foram atribuídos por hasta pública.
A Cidade de Aveiro foi durante cinco dias um palco
único de animação, onde os canais da ria de Aveiro
foram o epicentro por excelência de um programa
multidisciplinar que cruza diferentes manifestações
artísticas, culturais, desportivas e de lazer.
A edição de 2019 terá lugar entre os dias 10 a 14 de
julho de 2019 estando criadas as condições para que
o Festival dos Canais se transforme num evento de
referência a nível nacional e europeu, no âmbito da
candidatura de Aveiro a Capital da Cultura 2027.

MAIS DE

200
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3 ANOS DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
MUSEU DE AVEIRO | SANTA JOANA
Assinalaram-se a 1 de agosto, três anos de gestão da
Joana, da qual partilhamos publicamente um balanço

PLANO ANUAL,
ATIVIDADES DO SERVIÇO EDUCATIVO E
PROXIMIDADE COM OS CIDADÃOS

muito positivo.

A programação anual com uma tónica de regularidade

Ao longo dos últimos três anos, a CMA realizou um

no que concerne ao número de atividades, à

trabalho de contínua valorização do Museu de Aveiro |

diversidade de temáticas abordadas, à exploração

Santa Joana, consciente que este representa um dos

e potenciação dos diferentes espaços e funções

principais fatores distintivos da História e da Cultura do

museológicas resultou assim, numa oferta cultural

Município de Aveiro e do País, potenciando os valores

qualificada, e em especial, numa procura por

distintivos de um território singular, dando visibilidade e

diferentes segmentos de público.

notoriedade aos elementos diferenciadores.

Continua-se, por isso, a apostar na tendência linear

O Museu de Aveiro | Santa Joana tem registado um

do crescimento, a qual é suportada pela continuidade

crescimento constante de visitantes desde 2015, com a

da implementação do plano de atividades aprovado,

assunção da gestão pela CMA, de aproximadamente 30

nomeadamente ao nível das exposições e atividades de

por cento.

Serviço Educativo.

No último ano completo fora da gestão municipal (2014),

Ao mesmo tempo é de notar, a aposta no reforço da

o Museu recebeu 38.234 visitantes, passando para

imagem e presença do Museu de Aveiro | Santa Joana

41.821 em 2015, 51.693 em 2016 e contabilizando 55.177

em várias exposições do País, destacando-se o Museu

visitantes em 2017.

de Arte Antiga e o Convento de Tomar.

Já no primeiro semestre de 2018, o ex-libris dos Museus

Para além da realização de grandes eventos e

de Aveiro mantém a tendência com o registo de novo

iniciativas – outro dos alicerces deste crescimento,

aumento de público em 10 por cento, face ao período

capaz de mobilizar públicos – sublinha-se a forte

homólogo de 2017, num total de 30.572 visitantes

aproximação dos Cidadãos, do movimento associativo,

(27.650 visitantes no primeiro semestre de 2017). Registo

das entidades e organizações ao espaço do Museu

inédito do Museu de Aveiro | Santa Joana, que verificou o

para realização dos seus eventos, congressos e

maior número de visitantes (desde 2014), nos primeiros

outras iniciativas. A afluência dos turistas que se

seis meses do ano.

regista durante o período de verão e que, de modo

Comparando o último semestre de gestão do Ministério

crescente, procuram os Museus de Aveiro como ponto

da Cultura / DRCC (que foi o primeiro semestre de 2015)

de interesse durante a sua estadia em Aveiro, tendo

com o primeiro semestre de 2018 (último semestre

o bilhete único assumido os Museus de Aveiro como

de gestão CMA), o crescimento foi de 38 por cento,

uma imagem de marca cultural e a aproximação dos

passando de 22.137 para 30.572 visitantes.

programas culturais com forte impulsionamento no

Para este crescimento importa destacar o contributo

Museu de Aveiro | Santa Joana, é outro dos motivos

institucional positivo da CMA, com múltiplas medidas

para este balanço positivo.

e investimentos, lembrando a decisão de acabar com a

Deste modo, a conjugação da oferta cultural com

taxa turística, optando pela realização de um trabalho

os resultados, mostra um crescimento significativo

de cooperação com os agentes locais, apostando no

nestes últimos três anos de gestão do Museu de

marketing territorial para promoção do património

Aveiro | Santa Joana, num conceito de Museus de

material e imaterial, numa verdadeira estratégia de

Aveiro, num exercício global bastante positivo e

eficiência coletiva.

vamos fazer crescer.

Câmara Municipal de Aveiro, do Museu de Aveiro | Santa
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EXPOSIÇÃO
APRESENTA
OBRAS DA
FUNDAÇÃO DE
SERRALVES
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dos primeiros a integrar a Coleção

Alberto Carneiro, José de Carvalho,

de Serralves cimentando uma

Lourdes Castro, José Pedro Croft,

presença dos artistas portugueses

António Dacosta, José de Guimarães,

Até ao próximo dia 1 de dezembro,

e orientando futuros reforços de

Fernando Lanhas, Álvaro Lapa,

pode ser visitada a exposição

obras dos mesmos artistas, com

José Loureiro, Jorge Martins, Graça

“Corpo, Abstração e Linguagem na

bases para a consolidação do âmbito

Morais, António Palolo, Júlio Pomar,

Arte Portuguesa” que apresenta

cronológico na contemporaneidade

Paula Rego, Joaquim Rodrigo,

um conjunto de obras provenientes

e nos diversos eixos temáticos a ela

Manuel Rosa, António Sena, Nikias

da Secretaria de Estado da Cultura

associados.

Skapinakis, Ângelo de Sousa, João

(SEC) em depósito no Museu de Arte

Esta iniciativa integra-se num

Vieira

Contemporânea de Serralves (desde

programa de exposições e

Relativamente a obras da coleção SEC

a criação da Fundação de Serralves) e

apresentação de obras da Coleção

em Aveiro e que integram a exposição,

na Câmara Municipal de Aveiro (CMA).

de Serralves especificamente

é possível ver trabalhos dos artistas,

Esta exposição demonstra a

selecionadas para os locais de

Joaquim Bravo, Charters d’ Almeida,

importância que a pintura e a

exposição com o objetivo de tornar

Julião Sarmento, Noronha da Costa,

escultura tiveram ao longo das

o acervo acessível a públicos

Pedro Calapez e Vieira da Silva.

décadas de 1960 - 80 na renovação

diversificados de todas as regiões

A CMA continua assim a cumprir

das linguagens artísticas em

do país.

um dos importantes objetivos

Portugal. As obras escolhidas

Autores com obras em exposição

delineados, aquando da adesão à

atestam os diversos níveis de

Das obras apresentadas em Aveiro a

Fundação Serralves e ao seu Conselho

diálogo e confluência formais que

Aveiro, vindas de Serralves, contam-

de Fundadores, que aconteceu

os artistas portugueses souberam

se vários artistas conceituados, tais

no passado mês de dezembro, a

estabelecer entre si e com o contexto

como, Manuel Baptista, Eduardo

possibilidade de diversificar a oferta

internacional a partir do pós-guerra.

Batarda, René Bertholo, Pedro Cabrita

cultural e atrair novos públicos para

O acervo proveniente da SEC foi um

Reis, António Campos Rosado,

Aveiro.
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CONCERTO
CUPERTINOS
A Igreja de Jesus do Museu de Aveiro | Santa Joana
recebeu no passado dia 7 de setembro, o Concerto
Cupertinos. Tratou-se de um concerto integrado no
VIII Festival Internacional de Polifonia Portuguesa
promovido pela Fundação Cupertino de Miranda com
apoio da Câmara Municipal de Aveiro.
A Fundação Cupertino de Miranda lançou, em 2011, o
Festival Internacional de Polifonia Portuguesa que já
faz parte da sua programação anual.
Assim, em 2018, teve lugar a oitava edição do Festival,
com objetivos de promoção da música polifónica
dos século XVI e XVII, mas também de divulgação da
história e arquitetura dos espaços por onde este passa,
com ligações intrínsecas ao período do Barroco.
Antes do concerto, os espetadores tiveram a
oportunidade de, através de uma visita guiada,
conhecer a Igreja de Jesus, exemplo maior do barroco
português.

EXPOSIÇÃO
DE REPÓRTER
PARLAMENTAR
A Câmara Municipal de Aveiro teve patente no Museu
Arte Nova a exposição “Joshua Benoliel, Repórter
Parlamentar, 1906 – 1924”.
Esta mostra pertence ao Museu da Assembleia da
República e pretendeu mostrar o trabalho do autor,
considerado por muitos como o pai do fotojornalismo
em Portugal.
Joshua Benoliel (1873-1932) é considerado um
pioneiro da reportagem Fotográfica em Portugal.

PONTES
EM BIOÉTICA
NA
RIA DE AVEIRO

Embora se tenha vinculado, ao longo da sua carreira,

A Galeria da Antiga Capitania recebeu até ao final do

principalmente às publicações do jornal “O Século”,

mês de setembro a exposição de pintura “Pontes em

colaborou em muitos outros periódicos, tanto no

Bioética na Ria de Aveiro”, de Isabel Saraiva. Trata-se

âmbito nacional como no internacional. A sua produção

de uma mostra da fase “Pontes” marcada pela ligação

representa um privilegiado testemunho histórico, pois

a Aveiro e à sua Ria.

acompanha a fase de transição entre a Monarquia e

Para a CMA, a alteração de paradigmas e a resposta a

a República, retratando muitas das personalidades de

novos desafios, conduzem a exercícios inovadores de

um e do outro regime, mas sem nunca deixar de captar

talento transdisciplinar. “Pontes em Bioética na Ria de

instantâneos da população, em que se destaca o cariz

Aveiro” é um bom exemplo disso mesmo, pois cria a

humanista que soube imprimir às cenas.

motivação para uma experimentação cultural única.

boletim municipal aveiro

VIA
ECOLÓGICA
CICLÁVEL
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de Aveiro, assim como procedemos a uma aposta de
valorização dos aglomerados urbanos de Mataduços,
Póvoa do Paço e Vilarinho, nos quais faremos
investimentos de qualificação viária e urbana, e dos

Está à disposição dos cidadãos a Via Ecológica Ciclável

caminhos de acesso à VEC.

(VEC), inaugurada no passado dia 1 de julho, com uma

A CMA assume a gestão e a manutenção desta VEC,

caminhada entre a Ponte de São João, no Canal de

que queremos que seja um espaço de encontro entre

São Roque e Vilarinho (Cacia), junto ao Rio Novo do

pessoas, e de fruição de uma das mais belas paisagens

Príncipe.

do Município de Aveiro, através da celebração de um

Com um investimento de aproximadamente

Protocolo entre a CMA e a Polis Litoral Ria de Aveiro.

800.000€, suportado apenas pelo orçamento da

A nova via de fruição paisagística da Ria de Aveiro,

CMA, considerando o facto de não existirem fundos

tem no Município de Aveiro uma extensão de

comunitários para este tipo de intervenções, a nova via

aproximadamente 7,5km, integrando o projeto global

pedonal e ciclável liga o Canal de São Roque (no centro

da Polis Litoral Ria de Aveiro com uma extensão de

da Cidade de Aveiro), a Vilarinho (na margem sul do Rio

48 km que se desenvolve em dois percursos, entre

Novo do Príncipe), passando pelo Cais da Ribeira de

Estarreja – Albergaria-a-Velha – Aveiro (com 23 km) e

Esgueira e por toda a frente-Ria de Mataduços, Póvoa

Vagos – Mira (com 25km).

do Paço e Vilarinho.

O elevado nível de utilização desta VEC durante os seus

Com esta obra, continua a aposta na valorização

primeiros três meses de atividade, é bem revelador da

ambiental e na aproximação da comunidade à Ria

importância deste investimento.

PRESIDENTE
VISITOU JAPÃO

As cidades de Aveiro e Oita

aveirense liderada pelo Presidente

Mar disputaram um Torneio

celebraram durante o mês de julho

da Câmara Municipal de Aveiro,

Internacional de Futebol, com

40 anos sob a data de início da

José Ribau Esteves e uma seleção

mais duas equipas japonesas, o

geminação. Foi a 10 de outubro de

de futebol sub-14, representante do

Oita Trinita e o Oita All Star Team.

1978 e por desafio da embaixada do

Município de Aveiro, deslocaram-se

O Torneio teve lugar no dia 21 de

Japão em Portugal que se celebrou

a Oita.

julho, no Oita Sports Park soccer

e oficializou o acordo de geminação

Do programa oficial da visita, que se

field, que no seu conjunto conta

entre ambas as cidades.

realizou de 19 a 25 de julho, constou

com o Estádio Big Eye/Oita Bank

Nesta relação de quatro décadas

a assinatura de uma Declaração de

Dome, construído para acolher o

e apesar da distância que separa

Amizade entre Aveiro e Oita com a

Campeonato do Mundo de 2002,

as duas cidades, a relação de

qual se pretendeu renovar o vínculo

que se disputou neste país, em

amizade cresceu e as relações

de amizade estabelecido até aqui,

coorganização com a Coreia do Sul.

de intercâmbio a nível cultural,

permitindo novas conquistas e

Para além do torneio, a equipa

desportivo e escolar, têm sido

interações futuras, nomeadamente

de Aveiro orientou um estágio

constantes.

a nível tecnológico, com a

técnico de futebol, com 60

As relações bilaterais de amizade

participação de Oita e da embaixada

crianças japonesas, com idades

assentam nesta base histórica,

do Japão como anfitriões do

compreendidas entre os 6 e os 10

em que as cidades não são pontos

TechDays 2018, que se realiza de

anos. Tiveram ainda a oportunidade

isolados e precisam de alargar a

11 a 13 de outubro, no Parque de

de pernoitar em casas de famílias

sua esfera de influência a nível

Feiras e Exposições de Aveiro.

japonesas e experienciar a vida

internacional, através da cooperação

quotidiana japonesa.

estratégica, solidariedade e troca de

Por sua vez, a equipa de futebol

informações relevantes.

juvenil composta por jogadores

Neste sentido, uma comitiva

da AD Taboeira e do SC Beira-
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[39]

TECHDAYS
AVEIRO 2018
Marque na sua agenda: está de regresso o TechDays –
Fórum de Inovação e Tecnologia, que se realiza de 11 a 13
de outubro, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro.

ELEIÇÕES
NA TURISMO CENTRO
DE PORTUGAL

A tecnologia faz parte do nosso dia-a-dia desde o início
da humanidade: ferramentas em pedra, o controlo
do fogo, as primeiras peças de vestuário, a álgebra,
os transístores e muitos outros exemplos. Grandes
sonhos, aspirações visionárias, fracassos constantes
e a capacidade de nos superarmos, levaram a

No seguimento da sua Assembleia Geral Eleitoral do

humanidade a grandes inovações. A humanidade

passado dia 6 de julho, Pedro Machado foi reeleito

enfrenta hoje grandes mudanças tecnológicas

presidente da Turismo Centro de Portugal (TCP). Os

que trespassam todas as gerações. A revolução

seus novos Órgãos Sociais, contam com a presença de

tecnológica está presente em tudo que fazemos. Faz

José Ribau Esteves na Comissão Executiva, ainda que

parte das nossas vidas. A inovação está a mudar a

a título pessoal, embora assumindo as circunstâncias

forma como fazemos negócios, a sustentar a criação

de representação política dos Municípios, e em

de novas indústrias e a transformar a sociedade em

particular do Município de Aveiro e da Comunidade

que vivemos, a uma velocidade acelerada. Mas, todos

Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA).

esses desafios trazem, também, novas oportunidades

A TCP liderada por Pedro Machado, tem dado um

em diferentes áreas.

relevante contributo na promoção do Município e da

No TechDays serão debatidos os seguintes temas:

Região de Aveiro e ao seu crescimento turístico, num

Cidades Inteligentes | Indústria 4.0 | Economia Circular

trabalho em parceria com a CMA, a CIRA e as suas

| Mobilidade | Talentos & Competências, com oradores

Câmaras associadas, e as Empresas Privadas do

de renome nacional e internacional.

Município e da Região de Aveiro.

Acompanhe todas as novidades em: www.techdays.pt

[40]
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DELIBERAÇÕES REUNIÃO DE CÂMARA
12 DE JULHO A 6 SETEMBRO DE 2018
12. JUL
Procedimento por Concurso Público n.º 07/2017 - Aquisição de Serviços de Recolha e
Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos a Destino Final e Limpeza Urbana – Deliberado, por
maioria, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que determinou a celebração do contrato com a
Veólia, Portugal, S.A. com produção de efeitos após o visto do Tribunal de Contas, atento o efeito
suspensivo do recurso interposto pelo Município de Aveiro e considerando o levantamento
do efeito suspensivo ordenado pelo Tribunal, retomando-se, dessa forma, o prosseguimento
do procedimento concursal, o qual não se suspendeu na sequência da citação efetuada no
âmbito do processo cautelar; que aprovou a minuta do contrato para a “Prestação de Serviços
de Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos a Destino Final e Limpeza Urbana que
determinou que se procedesse à notificação da minuta do contrato à Veólia, Portugal, S.A., e
a sua posterior comunicação; e ainda, que determinou o envio do referido despacho para o
Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, na data de emissão do mesmo.
Campanha “Animais de Companhia” - Protocolo entre o Município de Aveiro e a Ordem dos
Médicos Veterinários – Deliberado, por unanimidade e tomar conhecimento da apresentação
pública da Campanha “Animais de Companhia”.
Protocolo com a Polis Litoral da Ria de Aveiro, relativo à Gestão, Operação, Limpeza e
Manutenção da Obra da Via Ciclável, como forma de vivência da Ria - Troço Aveiro –
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que aprovou a minuta do
Protocolo a celebrar entre o Município de Aveiro e a Polis Litoral Ria de Aveiro - Sociedade para
a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S.A. - Em Liquidação, respeitante à entrega ao
Município da gestão do realizado, em Aveiro, no âmbito da “Empreitada da via ciclável como
forma de vivência da ria: troço Estarreja-Albergaria-Aveiro e troço de Vagos-Mira”, bem como a
responsabilidade pela sua limpeza, manutenção e vigilância.
Protocolo de Cooperação com a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção
das Crianças e Jovens, para afetação de Técnico para apoio à atividade da CPCJ de Aveiro –
Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do “Protocolo de Cooperação” a celebrar entre o
Município de Aveiro e a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças
e Jovens.
Equilíbrio de Contas 2017 - TEMA, E.E.M – em liquidação; EMA, E.E.M. – em liquidação;
MoveAveiro, E.E.M. – em liquidação e Aveiro-Expo, E.M. – em liquidação – Deliberado, por
unanimidade, aprovar a atualização das transferências que legalmente se impõem até ao
montante final de 291.513,83 €.
Procedimento por Ajuste Direto n.º 10/18 - “Prestação de Serviços de Auditor Externo Revisão Legal de Contas do Município de Aveiro” – Tomado conhecimento da adjudicação
da prestação de serviços ao único concorrente, a Sociedade de Revisores “João Cipriano &
Associados, Sroc, Lda.”, pelo preço contratual global de 26.160,00 €, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor, referente ao período de 36 meses e correspondente ao valor trimestral de
2.180,00€, + IVA à taxa legal em vigor, com efeitos reportados a 8 de fevereiro de 2018.
Abertura de Procedimentos Concursais para Cargos Dirigentes – Deliberado, por maioria,
aprovar a proposta a submeter à Assembleia Municipal da constituição do Júri para os
procedimentos concursais a seguir elencados: Procedimento concursal para Chefe da Divisão
de Administração Geral: Presidente - José Agostinho Ribau Esteves; 1.° Vogal - Jorge Manuel
Mengo Ratola; 2.º Vogal - António José Flor Agostinho, e procedimentos concursais para
Chefe da Divisão de Polícia Municipal e Fiscalização, Chefe da Divisão de Apoio Jurídico,
Chefe da Divisão de Atendimento Público e Apoio aos Eleitos Locais, Chefe da Divisão de
Desenvolvimento Económico e empreendedorismo, Chefe da Divisão e Cultura e Turismo, Chefe
da Divisão de Educação, Desporto e Cidadania, Chefe da Divisão de Ação Social e Saúde, Chefe
da Divisão de Compras e Património, Chefe da Divisão de Ambiente, Energia e Obras, Chefe
da Divisão de Gestão Urbanística, Chefe da Divisão de Planeamento do Território, Divisão de
Serviços Urbanos e Gestão de Equipamentos, Chefe da Divisão de Mobilidade e Transportes,
Diretor do Museu de Aveiro | equiparado a Chefe de Divisão: Presidente - José Agostinho Ribau
Esteves; 1.° Vogal - João Carlos Nunes Vaz Portugal; 2.º Vogal - António José Flor Agostinho;
suplente - Jorge Manuel Mengo Ratola.
Feira dos 28 - Dever de Assiduidade - Extinção do Direito de Ocupação – Deliberado, por
unanimidade.
Procedimento por hasta pública para atribuição do direito de ocupação de espaço público
para a instalação e exercício da atividade de comércio e retalho não sedentária e prestação
de serviços de restauração ou de bebidas não sedentário, em 24 espaços de venda, na
40.ª edição da “Supertaça Cândido de Oliveira”, a 4 de agosto, no Município de Aveiro –
Deliberado, por unanimidade, autorizar o procedimento por hasta pública, por licitação verbal.

da CP, em Aveiro – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que
adjudicou o procedimento ao concorrente ordenado em primeiro lugar “Binómio Elevado,
Técnicas de Engenharia e Construção, Lda.”, pelo preço contratual de 694.270,86 €, + IVA, e
pagamento a 30 dias após a data da receção das faturas, a executar no prazo de 450 dias
seguidos.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/14/17 - Reabilitação da Casa Municipal da
Juventude / Cidadania – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente,
que aprovou os trabalhos a mais no valor de 6.303,75 € + IVA.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/12/16 - Requalificação da Escola
Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho
do Sr. Presidente, que autorizou a execução dos trabalhos de suprimento de erros e omissões
na importância de 4.067,58 €, + IVA e ratificar o despacho do Sr. Presidente, que aprovou os
trabalhos de suprimento de erros e omissões na importância de 11.665,60 € + IVA.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/13/16 - Requalificação da Escola Básica do
2.º e 3.º Ciclo João Afonso de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho
do Sr. Presidente, que autorizou os trabalhos de suprimento de erros e omissões, no valor de
1.917,76 € + IVA
Reformulação do Nó da Avenida da Universidade (ISCA - UA) - Projeto de Execução e
Abertura de Procedimento por Concurso Público – Deliberado, por unanimidade, aprovar o
projeto de execução e abrir procedimento por Concurso Público, pelo valor de 254.000,00 € +
IVA, com um prazo de execução previsto de 180 dias.
Processo de Obras n.º 196/2004 - Santa Casa da Misericórdia de Aveiro – Deliberado, por
unanimidade, declarar a caducidade do alvará de obras de construção.
Processo de Obras n.º 410/2004 - Savecol - Sociedade Aveirense de Construções Civis,
Lda. – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do alvará de licença de construção.
Processo de Obras n.º 200/2009 - Citrave - Centro Integrado de Tratamento de Resíduos
de Aveiro. S. A. – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do procedimento de
licenciamento cujo projeto de arquitetura foi aprovado por Despacho Superior de 14/06/2010.
Processo de Obras n.º 41/2013 - José Manuel Oliveira Ascenso – Deliberado, por
unanimidade, declarar a caducidade do alvará de licença.
Processo de Obras n.º 97/2018 - Cláudia Margarida Gomes Martins Esteves – Deliberado, por
unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura.
31. JUL
PSOEM - Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo - Parecer da Câmara
Municipal de Aveiro – O Executivo tomou conhecimento e deliberou subscrever o parecer
emitido pelo Sr. Presidente.
Apoios Financeiros no âmbito do Programa Municipal de Apoio às Associações – 2018 –
Deliberado, por unanimidade, aprovar os apoios constantes no mapa anexo à proposta e as
minutas dos contratos-programa para o ano de 2018, no domínio cultural e no domínio social,
os protocolos de cooperação financeira para o investimento e ações pontuais.
Gestão de Veículos Abandonados e Recolhidos na Via Pública – Deliberado, por unanimidade,
declarar abandonado e sem interesse para a Autarquia, o veículo com a matrícula 04-79-BQ da
marca Ford e modelo Transit, depositado no Parque da empresa Impor 2000 - Velhos Trunfos,
Lda., bem como declarar a sua alienação.
Contratos de consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos espaços da
Câmara Municipal de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, celebrar contrato de consignação
com a entidade SABORAL, Lda. .
Incorporação na coleção do Museu da Cidade de Aveiro de várias doações efetuadas por
artistas representados na XIII Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro –
Deliberado, por unanimidade, aceitar a doação e incorporar as obras, na coleção do Museu
da Cidade de Aveiro.
Transferência para a DGEstE - Pagamento de refeições escolares servidas nos refeitórios
das escolas do Ensino Básico a Alunos do 1.º Ciclo - ano letivo 2017/2018 – Deliberado,
por unanimidade, aprovar a transferência do valor de 67.855,71 €, referente ao ano letivo
2017/2018.

Contrato de consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos espaços da Câmara
Municipal de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, celebrar contrato de consignação com a
Edições Afrontamento, Lda.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 55/2018 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 571,84€, a ser pago em 2
prestações de 285,92€.

Grande Rota da Ria de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, aprovar a integração do
Município de Aveiro.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 57/2018 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 571,84€, a ser pago em 2
prestações de 285,92€.

CREARTE 2 - Rede de Cidades para a Criação Artistica - Apoio aos Artistas em residência
em Aveiro e ao Artísta Local selecionado para a exposição CREARTE 2018 – Deliberado, por
unanimidade, aprovar a concessão de apoio à deslocação e estada aos artistas em residência
em Aveiro, de acordo com o definido em sede de projeto CreArt.
Realização da XIV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro de 2 a 30 de novembro
de 2019 – Deliberado, por unanimidade, aprovar o Regulamento do concurso internacional
da XIV Bienal Internacional de Aveiro, bem como aprovar a Ficha de Inscrição e Proposta de
Divulgação..
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 46/2018 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 47/2018 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 48/2018 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 54/2018 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe.
Transferência de habitação de inquilinos de habitações sociais propriedade do Município de
Aveiro – Deliberado, por unanimidade, aprovar a transferência de seis inquilinos municipais.
Alteração de agregado familiar residente na Urbanização de Santiago - Proposta n.º 56/2018
– Deliberado, por unanimidade, autorizar a integração de um membro num agregado familiar
titular de contrato de arrendamento de habitação social sita na Urbanização de Santiago.
Procedimento por Concurso Público Internacional para “Concessão do Direito de Ocupação
de Espaço Público para Instalação e Exploração de Publicidade” - Proposta n.º 10/2018
– Deliberado, por unanimidade, a não adjudicação do procedimento por concurso público
internacional, extinguindo-se assim o mesmo.
Procedimento por Concurso Público Internacional para “Concessão do Direito de Ocupação
de Espaço Público para Instalação e Exploração de Publicidade” - Proposta n.º 11/2018
– Deliberado, por maioria, autorizar a abertura de procedimento por concurso público
internacional, por Lotes, para a “Concessão do Direito de Ocupação de Espaço Público para
Instalação e Exploração de Publicidade”, sem preço base, por não ser possível ao Município
determinar o volume de negócios do(s) concessionário(s) gerado ao longo do prazo de vigência
do contrato, 15 anos.
Permuta e constituição de servidão - Plano de Pormenor de Parte da Zona Industrial de Cacia
– Deliberado, por unanimidade, aprovar a permuta das parcelas, com receita no montante de
77.775,39 €, e despesa de 29.473,92€, mediante a prévia cabimentação, existe, por esse efeito,
um diferencial a favor do Município de Aveiro de 48.301,47 €, já comunicado e a ser pago pela
THE NAVIGATOR COMPANY.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/03/18 - Requalificação da Antiga Estação

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 58/2018 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 571,84€, a ser pago em 2
prestações de 285,92€.
Apreciação da pronúncia sobre cessação do contrato de arrendamento de um agregado
familiar residente no Bairro social da Bela Vista - Proposta n.º 59/2018 – Deliberado, por
unanimidade, autorizar a cessação do contrato de arrendamento apoiado.
Autorização para pagamento de aviso de interrupção de fornecimento de eletricidade, no
valor de 32,99€, por suspensão de realojamento - Proposta n.º 60/2018 – Deliberado, por
unanimidade.
Proposta de transferência e de anulação de pedido de transferência de dois agregados
familiares inquilinos de habitações sociais propriedade do Município de Aveiro - Proposta n.º
61/2018 – Deliberado, por unanimidade, anular a transferência, mantendo o casal a residência
na habitação que ocupa; autorizar a transferência do agregado familiar para a Urbanização de
Santiago, de tipologia T2.
Concessão da Exploração do Café-Esplanada do Jardim do Lago da Fonte Nova, Aveiro –
Deliberado, por unanimidade, adjudicar o procedimento à entidade IDEIAS SALGADAS. LDA.,
pela renda mensal de 2.500,00 € + IVA.
Alienação de duas parcelas de terreno para acerto de estremas - Processo de obras n.º
34/2018 – Deliberado, por unanimidade, alienar as parcelas A e B, identificadas, para acerto
de estremas do prédio urbano, à requerente CIVILRIA, SA, pelo valor global de 375.000,00 €.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/05/18 - Reabilitação da Ligação Eixo - Aveiro
- Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que
adjudicou o procedimento ao concorrente ordenado em primeiro lugar “Manuel Francisco de
Almeida, S.A.”, pelo preço contratual de 188.216,70 € + IVA.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/06/18 - Reabilitação da Estrada de São
Bernardo - Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente,
que adjudicou o procedimento ao concorrente ordenado em primeiro lugar “Vítor Almeida &
Filhos, S.A.”, pelo preço contratual de 235.393,75 € + IVA.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/08/18 - Reabilitação do Edifício Fernando Távora
- Erros e Omissões – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/14/17 - Reabilitação da Casa Municipal da
Juventude/Cidadania - Prorrogação de Prazo – Deliberado, por unanimidade, ratificar o
despacho do Sr. Presidente, que autorizou a prorrogação de prazo para execução da empreitada
até 31 de julho de 2018.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/07/18 - Reabilitação da Ponte Pedonal Circular
sobre os Canais de São Roque e dos Botirões - Ponte do Laço - Erros e Omissões – Deliberado,
por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 25 de julho de 2018.

boletim municipal aveiro
Procedimento por Concurso Público OM/CP/02/16 - Infraestruturas Viárias do Plano de
Pormenor de parte da Zona Industrial de Cacia - Prorrogação de Prazo – Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 13 de julho de 2018, que
autorizou a sétima prorrogação graciosa de prazo da empreitada.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/14/16 - Ampliação do 1.º Ciclo da Escola Básica
do 2.º e 3.º ciclo de São Bernardo - Prorrogação de Prazo – Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou os trabalhos de suprimento de erros e
omissões na importância de 3.489,42 € + IVA.
Processo de Obras n.º 39/2002 - Whitestar Asset Solutions, SA – Deliberado, por
unanimidade, declarar a caducidade do alvará de obras de construção.
Processo de Obras n.º 2/2004 - Sandra Cristina Ferreira Coutinho – Deliberado, por
unanimidade, declarar a caducidade do alvará de licença administrativa.
Processo de Obras n.º 50/2018 - Armando de Almeida Damas – Deliberado, por unanimidade,
aprovar o projeto de arquitetura nos termos propostos.
10. AGO
Regulamento das Feiras, Venda Ambulante, Mercados e Atividades Diversas do Município de
Aveiro – Projeto – Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto do Regulamento das Feiras,
Venda Ambulante, Mercados e Atividades Diversas do Município de Aveiro, promover a sua
submissão a consulta pública, para recolha de sugestões, por um prazo de 30 dias.
Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas – Projeto – Deliberado, por unanimidade,
aprovar o projeto do Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas e promover a
submissão do projeto a consulta pública, para recolha de sugestões, por um prazo de 30 dias.
Regulamento Municipal do Apoio às Associações – Projeto – Deliberado, por unanimidade,
aprovar o projeto do Regulamento Municipal de Apoio às Associações e promover a submissão
do projeto a consulta pública, para recolha de sugestões, por um prazo de 30 dias.
Regulamento dos Canais Urbanos da Ria de Aveiro – Projeto – Deliberado, por unanimidade,
aprovar o projeto do Regulamento dos Canais Urbanos da Ria de Aveiro e promover a
submissão do projeto a consulta pública, para recolha de sugestões, por um prazo de 30 dias.
Regulamento do Cais dos Pescadores de São Jacinto – Projeto – Deliberado, por unanimidade,
aprovar o projeto do Cais dos Pescadores de São Jacinto e promover a submissão do projeto a
consulta pública, para recolha de sugestões, por um prazo de 30 dias.
Regulamento de Gestão da Mobilidade – Projeto – Deliberado, por unanimidade, aprovar
o projeto do Regulamento de Gestão da Mobilidade e promover a submissão do projeto a
consulta pública, para recolha de sugestões, por um prazo de 30 dias.
Auto de Eliminação Documental – O Executivo tomou conhecimento do Auto de Eliminação
Documental e deliberou, por unanimidade, destruir a documentação.
Recrutamento de três Assistentes Operacionais - Educação Pré-Escolar – Deliberado, por
unanimidade, autorizar o recrutamento de 3 Assistentes Operacionais - Educação Pré-Escolar e
submeter a proposta à Assembleia Municipal para autorização.
Procedimento por Hasta Pública para atribuição do direito de ocupação de espaço público
para instalação e prestação de serviços de restauração ou de bebidas não sedentária, em três
espaços de venda, no Festival das Dunas de São Jacinto, de 24 a 26 de agosto, no Município
de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, autorizar o procedimento por hasta pública, por
licitação verbal.
Celebração de Protocolo de Colaboração com a Associação Tempos Brilhantes, no âmbito
da Educação Pré-Escolar, para dinamização das Atividades de Animação e Apoio à Família –
Deliberado, por unanimidade, celebrar um Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro
e a Associação Tempos Brilhantes, pelo valor global de 156.728 €, para o período compreendido
entre 1 de setembro e 31 de dezembro de 2018.
Concurso por Classificação para Atribuição de Habitação em Regime de Arrendamento
Apoiado - exclusão de candidata e atribuição da habitação sita na Urbanização de Santiago,
Bloco 30 - 2.º B ao candidato suplente - Proposta n.º 63/2018 – Deliberado, por unanimidade,
excluir o candidato para atribuição de habitação em regime de renda apoiada e atribuir a
habitação sita na Urbanização de Santiago, ao concorrente suplente seguinte na tipologia
adequada, de acordo com a lista definitiva do referido procedimento concursal.
Transmissão da titularidade do contrato de arrendamento apoiado referente à habitação
sita na Urbanização de Santiago, Rua de Espinho, Bloco 34, 1.º A - Proposta 65/2018
– Deliberado, por unanimidade, autorizar a transmissão da titularidade do contrato de
arrendamento apoiado relativo à habitação sita na Urbanização de Santiago e, consequente
atualização do seu agregado familiar.
Autorização para pagamento da fatura da água, por suspensão de realojamento - Proposta
n.º 64/2018 – Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento da fatura de água, ao qual
corresponde o valor de 35,04 €.
Auto de Arrematação - Hasta Pública de 30 de julho de 2018 - Terreno Urbano - Antigo
Matadouro sito na Rua do Sacobão à Ex - E.N. 109 da Freguesia de Aradas – Deliberado, por
unanimidade, homologar o Auto de Arrematação referente à venda do imóvel, Terreno Urbano –
Antigo Matadouro, sito na Rua do Sacobão à Ex - E.N. n.º 109 da Freguesia de Aradas, pelo valor
global de 2.555.000,00 €, à entidade IRMÃDONA Supermercados, SA. .
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/14/17 - Reabilitação da Casa Municipal
da Juventude / Cidadania - Trabalhos de suprimento de erros e omissões – Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que aprovou os trabalhos de suprimento
de erros e omissões, no valor de 2.865,00 € + IVA.
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em aditamento à Proposta de Deliberação aprovada na reunião de Câmara do dia 10 de agosto
de 2018, à Assembleia Municipal para autorização.
Doação ao Museu da Cidade - Proposta n.º 17/2018 – Deliberado, por unanimidade, aceitar
a doação da Mordomia de São Gonçalinho, de uma litografia assinada pelo artista Artur Lobo,
no âmbito da Festa de 2019, e a respetiva incorporação na Reserva do Museu da Cidade e
agradecer publicamente à Mordomia a generosidade e a cidadania demonstrada que, com esta
manifestação de altruísmo, está a contribuir para o enriquecimento do acervo museológico
municipal e, implicitamente, do próprio município.
Doação ao Museu da Cidade - Proposta n.º 22/2018 – Deliberado, por unanimidade,
aceitar a doação de um esterilizador de toalhas do século XIX, pertencente ao ilustre médico
Aveirense Artur Ravara, doado pelo seu neto Professor Doutor Luciano Ravara, o qual irá
integrar a Reserva do Museu da Cidade, e agradecer publicamente ao doador a generosidade
e a cidadania demonstrada que, com esta manifestação de altruísmo, está a contribuir para
o enriquecimento do acervo museológico municipal e, implicitamente, do próprio município.
Alteração do Protocolo de Dinamização Cultural a estabelecer com a Fundação Cupertino de
Miranda – Deliberado, por unanimidade.
Realização do I Acampamento Municipal de Escuteiros “ESCUTAMA 2018 - Escuteiros
Acampam no Município de Aveiro” de 5 a 7 de outubro de 2018 – Deliberado, por maioria,
atribuir um apoio financeiro ao Corpo Nacional de Escutas, através da Junta Regional de Aveiro,
de 25,00 € por participante, o que considerando que se prevê 820 Inscrições, se estima um
Investimento máximo de 20.500,00 €, para a realização do ESCUTAMA.
Alteração da composição de um agregado familiar residente no Bairro Social do Caião Proposta n.º 66/2018 – Deliberado, por unanimidade, atualizar a composição do agregado
familiar e autorizar a integração de novo elemento.
Instrução de procedimento tendente à resolução de contrato de arrendamento apoiado de um
agregado familiar residente na Urbanização de Santiago - Proposta n.º 67/2018 – Deliberado,
por unanimidade, aprovar a instrução de procedimento tendente à resolução do contrato de
arrendamento apoiado.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 69/2018 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 571,84 €, a ser pago em
duas prestações de 285,92 €.
Procedimento por Concurso Público Internacional N.º 09/18 - Prestação de Serviços na
Área dos Seguros - Revogação da decisão de contratar – Deliberado, por unanimidade, não
adjudicar e, em consequência, revogar a decisão de contratar.
Prestação de Serviços na Área dos Seguros - Abertura de procedimento – Deliberado, por
maioria, autorizar a dispensa do cumprimento do limite financeiro estabelecido; autorizar a
despesa inerente ao contrato a celebrar, no montante de 525.000,00 €, isento de IVA; autorizar
a abertura de procedimento por ajuste direto, sem alterações substanciais ao caderno de
encargos do Concurso Público, formulando-se convite à entidade SEGURADORAS UNIDAS, SA.
Modificação Objetiva do “Contrato para a concessão do Serviço Público de Transporte
Rodoviário de Passageiros e do Serviço Público de Transporte Fluvial de Passageiros e
Viaturas e do Centro Coordenador de Transportes de Aveiro” – Deliberado, por maioria:
1. Revogar a deliberação tomada em reunião ordinária pública da Câmara Municipal de
10/05/2018, e em Assembleia Municipal de 22/05/2018, que aprovou a modificação objetiva
do “Contrato para a Concessão do Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros e
do Serviço Público de Transporte Fluvial de Passageiros e Viaturas e do Centro Coordenador
de Transportes de Aveiro “; Autorizar a modificação objetiva dos contratos mediante acordo
formalizado por escrito; Submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de prévia.
Procedimento por Concurso Público Internacional N.º 6/18 - “Prestação de Serviços para o
Fornecimento de Refeições nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do
Ensino Básico, do Concelho de Aveiro, durante o ano letivo de 2018/2019, com possibilidade
de renovação por períodos letivos, até ao máximo de duas renovações” – Deliberado,
por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou a adjudicação ao
concorrente ordenado em primeiro lugar, “GERTAL – COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES
E ALIMENTAÇÃO, S.A.”, até ao preço contratual global de 2.820.437,28€, acrescido de IVA.
Aquisição de um Terreno destinado à implementação do Centro Educativo de Oliveirinha
- Revogação de deliberação – Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação de 16 de
dezembro de 2010.
Aquisição de Imóvel sito na Travessa de Nossa Senhora da Saúde, n.º 2, em São Bernardo para
integração no domínio público Municipal - P.O. n.º 315/1967 – Deliberado, por unanimidade,
adquirir o imóvel com área total de 473,28 m2, da freguesia de São Bernardo, pelo montante
de 55.190,00 €.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/18 - Reabilitação do Edifício Fernando
Távora – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente,
que adjudicou o procedimento ao concorrente ordenado em primeiro lugar “Cimave-Construtora
e Imobiliária de Aveiro, Lda.”, pelo preço contratual de 1.619.340,54 €, + IVA, a executar no prazo
de 365 dias seguidos.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/07/18 - Reabilitação da Ponte Pedonal
Circular sobre os Canais de São Roque e dos Botirões – Adjudicação – Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que adjudicou o procedimento à empresa
“Correcta Construções, Lda.”, pelo preço contratual de 249.720,00 + IVA, a executar no prazo
de 150 dias seguidos.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/12/17 - Reabilitação da Rua da Maritona
e Rua Conselheiro Arnaldo Vidal em Oliveirinha - Prorrogação do Prazo – Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou a prorrogação de prazo de
execução da empreitada até ao dia 5 de outubro de 2018.
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios para o período de 2018 a 2027
– Deliberado, por unanimidade, submeter, o P. M. D. F. C I para o período de 2018 a 2027,
consolidado pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta, em 30 de agosto de 2018.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/04/17 - Qualificação da Ponte de São João
- Reposição do equilíbrio financeiro – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr.
Presidente, que determinou a improcedência do pedido de reposição do equilíbrio financeiro.

Alteração ao Estudo Urbanístico de Sá Barrocas - P.O. n.º 165/2013 – Deliberado, por
unanimidade, aprovar a alteração do Estudo Urbanístico de Sá Barrocas.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/12/16 - Requalificação da Escola Secundária
Dr. Jaime Magalhães Lima - Trabalhos de suprimento de erros e omissões – Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou a execução dos trabalhos de
suprimento de erros e omissões, na importância de 7.728,23 € + IVA.

Processo de Obras n.º 389/1996 - Urbivouga - Construções, Lda. – Deliberado, por
unanimidade, deferir o pedido de receção provisória das obras de urbanização do loteamento e
a redução da caução para o valor de 21.818,88 €, valor correspondente a 10% do total da caução
e que ficará cativo até à receção definitiva das obras de urbanização.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/06/17 - Remodelação da Unidade de Saúde
de São Jacinto - Prorrogação de prazo – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho
do Sr. Presidente, que autorizou a segunda prorrogação graciosa de prazo da empreitada, sem
direito à revisão de preços, até 31 de julho de 2018.

20. SET

Reabilitação de Pavimentos em Rotundas - Aprovação do projeto de execução e abertura
de procedimento por Consulta Prévia – Deliberado, por unanimidade, abrir procedimento por
Consulta Prévia, pelo valor de 85.811,04 € + IVA, com um prazo de execução previsto de 60 dias.
Reabilitação das Coberturas em Varanda do Mercado Manuel Firmino - Abertura de
procedimento por Consulta Prévia – O Executivo tomou conhecimento do despacho do
Sr. Presidente, que autorizou a abertura de procedimento por Consulta Prévia, pelo valor de
78.550,00 € + IVA, com um prazo de execução previsto de 60 dias.
Reabilitação de acessos dentro da Área de Reabilitação Urbana - Aprovação do projeto de
execução e abertura de procedimento por Concurso Público – Deliberado, por unanimidade,
abrir procedimento por Concurso Público, pelo valor de 350.078,74 € + IVA, com um prazo de
execução previsto de 150 dias.
06. SET
Acordo de Suspensão da execução das prestações objeto do Contrato n.º 41/2011 de
concessão da “Casa de Chá” do Museu Arte Nova em Aveiro – Deliberado, por unanimidade,
aprovar a minuta do acordo a celebrar entre o Município de Aveiro e o concessionário Ricardo
de Almeida Martins.

Programa Municipal de Apoio às Associações - Apoio à realização de ação pontual –
Deliberado, por unanimidade, aprovar o apoio à realização da Ação Pontual, no valor de 600,00
€, ao Centro Social e Paroquial da Vera Cruz.
Adenda aos Contratos Interadministrativos de delegação de competências entre a Câmara
Municipal de Aveiro e as Juntas de Freguesia de Eixo e Eirol, Esgueira, União das Freguesias
de Glória e Vera Cruz, Oliveirinha, Santa Joana e São Bernardo – Deliberado, por unanimidade,
delegar nas Juntas de Freguesia de Eixo e Eirol, Esgueira, U. F. de Glória e Vera Cruz, Oliveirinha,
Santa Joana e São Bernardo, as competências constantes das minutas das Adendas aos
Contratos Interadministrativos; submeter à Assembleia Municipal para efeitos de autorização.
Procedimento concursal para um posto de trabalho na carreira | categoria de Técnico
Superior | Médico Veterinário Municipal – Deliberado, por unanimidade, abrir procedimento
concursal comum para recrutamento de 1 Técnico Superior | Médico Veterinário Municipal, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e submeter à
Assembleia Municipal para efeitos de autorização.
Delimitação da Unidade de Execução da Área de Atividades Económicas (AAE) - Aveiro Norte
– Deliberado, por maioria, aprovar a delimitação da Unidade de Execução da AAE – Aveiro Norte.

Adenda ao contrato para a Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos
Sólidos Urbanos a Destino Final e Limpeza Urbana – Deliberado, por maioria, ratificar o
despacho do Sr. Presidente, que aprovou a minuta da adenda ao contrato.

Procedimento por Hasta Pública para atribuição do direito de ocupação de quatro lugares
de venda para instalação e exploração de um estabelecimento de comércio e/ou serviços,
nas lojas 8, 13, 16 e 17 do Mercado Municipal Manuel Firmino, no Município de Aveiro –
Deliberado, por unanimidade, abrir procedimento por hasta pública, por licitação verbal, para
“Atribuição do direito de ocupação de quatro lugares de venda para instalação e exploração de
um estabelecimento de comércio e/ou serviços, nas lojas 8, 13, 16 e 17 do Mercado Municipal
Manuel Firmino, no Município de Aveiro”.

Recrutamento de um Assistente Operacional - Educação Pré-Escolar – Deliberado, por
unanimidade, autorizar o recrutamento de um Assistente Operacional - Educação Pré-Escolar,

Prestação de serviços para a dinamização de Atividades de Animação e de Apoio à Família
nos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar do concelho de Aveiro, durante os meses
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de janeiro a julho de 2019, com possibilidade de renovação por períodos letivos (de 1 de
setembro a 31 de julho) até ao máximo de duas renovações – Deliberado, por unanimidade,
autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar, no montante de 1.286.064,45 € + IVA;
autorizar a abertura de procedimento por concurso público internacional para a “Prestação
de serviços para a dinamização de Atividades de Animação e de Apoio à Família nos
estabelecimentos de Educação Pré-Escolar do concelho de Aveiro, durante os meses de janeiro
a julho de 2019, com possibilidade de renovação por períodos letivos (de 1 setembro a 31 de
julho) até ao máximo de duas renovações”, pelo valor base de 1.286.064,45 € + IVA à taxa legal
em vigor, com execução no período de janeiro a julho de 2019, e possibilidade de renovação por
períodos letivos, de 1 de setembro a 31 de julho, até ao máximo de duas renovações.
Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 70/2018 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 571,84€,
a pagar em dois meses consecutivos, correspondendo cada prestação a 2/3 do IAS, no valor
de 285,92€.
Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 72/2018 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 571,84€,
a pagar em dois meses consecutivos, correspondendo cada prestação a 2/3 do IAS, no valor
de 285,92€.
Alteração da composição de um agregado familiar residente na Urbanização de São Jacinto Proposta n.º 71/2018 – Deliberado, por unanimidade, atualizar o agregado familiar e a revisão
da renda apoiada, sendo esta devida a partir do mês de novembro de 2018 (inclusive), no valor
de 211,06 € mensal.
Instrução de procedimento tendente à resolução de contrato de arrendamento apoiado na
Urbanização de Santiago - Proposta n.º 74/2018 – Deliberado, por unanimidade, instruir
procedimento tendente à resolução do contrato de arrendamento apoiado.
Autorização para pagamento da fatura de água e eletricidade, por suspensão de realojamento
- Proposta n.º 75/2018 – Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento das faturas de
eletricidade e de água, às quais corresponde o valor total de 54,09 €.
Renovação da gestão da exploração comercial de publicidade no Município de Aveiro para o
trimestre de 1 de outubro a 31 de dezembro de 2018 – Deliberado, por unanimidade, renovar
as licenças para atribuição do direito de exploração de publicidade comercial em MUPI - Aveiro
Cidade e Freguesias, com início a 1 de outubro e términus a 31 de dezembro de 2018, às
empresas ZONAVERDE e AUDIODECOR.
Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 19 - Sector “E”, da Urbanização da Quinta do
Griné – Deliberado, por unanimidade, aprovar a extinção da Cláusula de reversão prevista nas
cláusulas da escritura de compra e venda do imóvel, sito na Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa,
n.º 27, da freguesia de Santa Joana.
Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 20 - Sector “D”, da Urbanização da Quinta do
Griné – Deliberado, por unanimidade, aprovar a extinção da Cláusula de reversão prevista nas
cláusulas da escritura de compra e venda do imóvel, sito na Rua Doutor Francisco Sá Carneiro,
da freguesia de Santa Joana.
Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 22, inserido no Plano de Pormenor Urbanístico
denominado por Urbanização de Mamodeiro – Deliberado, por unanimidade, autorizar a
extinção da cláusula de reversão, a fim da obtenção do empréstimo financeiro junto da Banca
para conclusão da referida edificação.
Cedência de parcela de terreno para integração na nova rotunda - Reformulação do nó da
Avenida da Universidade (ISCA-UA), Glória e Vera Cruz – Deliberado, por unanimidade, aprovar
a minuta de Protocolo a celebrar entre a Nível Dois, Sociedade Empreendimentos Imobiliários,
Lda. e o Município de Aveiro, por forma a capacitar o Município na ocupação da parcela para
integração na nova rotunda - Reformulação do Nó da Av. da Universidade (ISCA-UA).
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/11/18 - Reformulação do Nó da Avenida da
Universidade (ISCA-UA) – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho
do Sr. Presidente, que adjudicou o procedimento ao concorrente ordenado em primeiro lugar
“Urbiplantec - Urbanizações e Terraplanagens, Lda.”, pelo preço contratual de 228.000,00 € +
IVA, e pagamento a 30 dias após a data da receção das faturas, a executar no prazo de 180
dias seguidos.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/14/17 - Reabilitação da Casa Municipal
da Juventude/Cidadania - Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões – Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou a execução dos Trabalhos
de suprimento de erros e omissões na importância de 2.000,00 € + IVA, com um prazo de
execução de 15 dias.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/16/17 - Reabilitação do Açude e Eclusa de
Navegação no Canal das Pirâmides - Reposição do Equilíbrio Financeiro – Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que determinou a improcedência do pedido
de reposição do equilíbrio financeiro, solicitado pela CORRECTA Construções, Lda.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/05/16 - Reparação da Cobertura do Estádio
Municipal de Aveiro - Acordo de Revogação do Contrato n.º 18/2017 – Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 6 de setembro de 2018, que
autorizou a revogação do Contrato n.º 18/2017 de 22 de fevereiro, mediante a outorga de
Acordo de Revogação.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/06/17 - Remodelação da Unidade de Saúde
Familiar de São Jacinto - Prorrogação de Prazo – Deliberado, por unanimidade, ratificar o
despacho do Sr. Presidente, que autorizou a terceira prorrogação graciosa de prazo de
execução da empreitada, sem direito à revisão de preços, até 28 de setembro de 2018, num
total de 34 dias.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/10/17 - “Quinta do Cruzeiro e Rua Luís de
Camões - Obras de Requalificação” - Prorrogação do prazo da Empreitada – Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou a quarta prorrogação de
prazo de execução da empreitada, sem direito à revisão de preços, por mais 27 dias.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/10/17 - “Quinta do Cruzeiro e Rua Luís
de Camões - Obras de Requalificação” - Erros e Omissões e Supressão de Trabalhos –
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que aprovou a Proposta
de trabalhos de suprimento de erros e omissões, que ascende a 4.762,60 €, correspondendo a
3,24 % do valor da adjudicação.
Procedimento por Ajuste Direto n.º OM/AD/23/17 - “Quinta do Cruzeiro e Rua Luís de Camões
- Obras de Requalificação - Fase 2” - Supressão de Trabalhos – Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente que autorizou a Supressão de trabalhos, no valor de
9.483,00 €, correspondendo a 19,9 % do valor adjudicação.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/06/14 - “PdS - Qualificação Urbanística e
Tratamento do Passivo Ambiental da Área dos Antigos Armazéns e Criação do Novo Acesso
ao Parque” - Modificação objetiva do contrato – Deliberado, por unanimidade, ratificar o
despacho do Sr. Presidente que autorizou a modificação objetiva do contrato.
Processo de Obras n.º 76/2006 - Arminda Domingues Almeida – Deliberado, por unanimidade,
deferir o pedido de receção definitiva das obras de urbanização e o cancelamento da caução
prestada, na Tesouraria Municipal, no valor de 1.524,78 €.
Processo de Obras n.º 77/2006 - Reis Matos e Fernandes, Lda. – Deliberado, por unanimidade,
aprovar a receção definitiva das infraestruturas e o cancelamento da garantia bancária no valor
de 1.370,03 €.
Processo de Obras n.º 157/2008 - António dos Santos da Rosa, Lda. – Deliberado, por
unanimidade, aprovar a alteração de pormenor ao alvará de loteamento n.º 23/2006.
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