
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 2 de 06 de novembro de 2013 
 

Reunião de Câmara – 06 de novembro de 2013 

O Executivo Municipal de Aveiro realizou hoje no Salão Nobre dos Paços do Município a sua 

segunda reunião do mandato 2013/2017, a primeira com uma ordem de trabalhos normal, destacando-se 

os seguintes assuntos:  

 

 

1. Informação do Presidente sobre Auditoria Interna e Reforma Organizacional 

 

O Presidente CMA informou o Executivo Municipal dos processos que estão em curso na gestão da 

CMA nesta fase inicial do mandato: a auditoria interna e a estruturação da reforma organizacional da 

CMA e do Universo de Entidades Municipais. 

Como notas principais, destaque para o início da auditoria interna no passado dia 28OUT13, que vai 

decorrer com diferentes ações até ao final de janeiro 2014, sendo que decorre em simultâneo com a 

apresentação de propostas e o debate da reforma organizacional da CMA e de todas as entidades 

municipais. O processo de deliberações formais sobre a Reforma e a Auditoria vai decorrer entre 

fevereiro e abril de 2014, perspetivando a finalização do processo de decisão e o início pleno da fase de 

implementação da Reforma no mês de maio 2014. 

O Presidente CMA apresentou notas sumárias sobre a situação desestruturada da CMA e da sua 

grave situação financeira, com consequências que chegam à existência de salários em atraso e de 

dívidas à Segurança Social, reiterando total empenho em conhecer de forma completa a realidade, e 

aplicar todas as medidas de gestão que possam acorrer de imediato às situações mais prementes e 

resolver os problemas com a maior brevidade possível. 

 

 



2. Impostos e Taxas Municipais para o Ano 2014 

 

Considerando que a deliberação de Câmara de 12 de setembro de 2013 de aprovação da 

denominada “proposta para os anos económicos de 2014 a 2017: Imposto Municipal sobre Imóveis, IRS, 

Derrama e Taxa Municipal de Direitos de Passagem” (“Pacote Fiscal 2013/2017”) foi um ato político 

desprovido de sentido objetivo e responsável sobre a gestão do período de tempo do atual mandato 

autárquico 2014/2017 iniciado pelas Eleições Autárquicas de 29 de setembro de 2013, o Executivo 

Municipal deliberou anular essa decisão do Executivo anterior. 

No seguimento dessa decisão, foram aprovadas as propostas apresentadas sobre essa matéria 

respeitante apenas ao ano de 2014: 

a) Taxa de IMI 

- fixar o valor da taxa mínima de 0,3% (igual ao de 2013); 

b) Derrama 

- fixar o valor de 1,5% (o valor atual é de 1,4%);  

c) Taxa Municipal de Domínio Municipal 

- fixar o valor em 0,20% (igual ao de 2013); 

d) IRS / redução  

- terminar com a entrega de 1% aos Cidadãos, o que corresponde a uma receita adicional à 

CMA em 2014 de 550.000€ e uma redução na dedução de IRS dos Contribuintes em cerca de  

 9€/ ano / Eleitor. 

 

3. Nomeação de Representantes da CMA em diversas Entidades 

 

Associação de Município do Carvoeiro-Vouga 

Assembleia Intermunicipal: Eng. Ribau Esteves; Eng.ª Raquel Castro Madureira; Jorge Ratola. 

 

PDA – Parque Desportivo de Aveiro, SA 

Assembleia Geral: Dr. Jorge Campino 

Conselho de Administração: Eng. Ribau Esteves. 

 

ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, SA 

Conselho de Administração: Eng.ª Raquel Castro Madureira; 

Assembleia Geral: Eng. Ribau Esteves. 

 

Fundação António Pascoal 

Dr. Miguel Capão Filipe 

 



Reserva Natural das Dunas de São Jacinto 

Conselho Estratégico: Engª Raquel Castro Madureira 

 

Turismo do Centro de Portugal 

Dr. Miguel Capão Filipe. 

 

Associação Musical das Beiras 

Dr. Miguel Capão Filipe. 

 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aveiro 

Dr. Jorge Campino. 

 

Comarca do Baixo Vouga 

Eng. Ribau Esteves. 

 

Fundação Graça Gonçalves 

Dr. Miguel Capão Filipe. 

 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

Jorge Ratola. 

 

Comissão Concelhia de Saúde 

Dr. Miguel Capão Filipe. 

 

Conservatório de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian  

Conselho Geral: Eng. Ribau Esteves. 

 

LusitâniaGás, SA 

Jorge Ratola 

 

Matadouros da Beira Litoral 

Jorge Ratola. 

 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro 

Dr. Jorge Campino. 

 

 



4. Jornadas de História Local e Património Documental 

 O Executivo Municipal aprovou a realização das Jornadas de História Local e Património 

Documental. Valorizando e fomentando a preservação do património cultural de Aveiro, a Câmara 

Municipal de Aveiro, em parceria com a ADERAV – Associação para o Estudo e Defesa do Património 

Natural e Cultural da Região de Aveiro, tem vindo a realizar anualmente, desde 2007, as Jornadas de 

História Local e Património Documental, abordando várias temáticas como são exemplo a preservação 

documental, a gastronomia e o ambiente. 

 O enriquecedor debate de ideias tem potenciado novos conhecimentos, cumprindo o principal 

objectivo de investigar e comunicar com rigor a história local, partilhando um cruzamento de diversas 

áreas multidisciplinares essenciais à compreensão das dinâmicas locais. 

 A edição de 2013 decorrerá no próximo dia 15 de Novembro no Auditório da Biblioteca Municipal 

de Aveiro, subordinada ao tema “Sal”. Do programa constam uma visita à marinha da Troncalhada (de 

gestão municipal), bem como as seguintes comunicações: 

• “A identidade do sal: sal de Aveiro, sal Atlântico ou, simplesmente, sal marinho?” De autoria de 

Manuel Coimbra (docente da Universidade de Aveiro) 

• “Os elementos climáticos como fatores de produção do sal”, de autoria de Énio Semedo 

• Território(s) do sal: Ecomuseu marinha da Troncalhada: da preservação da memória ao 

desenvolvimento local”, de autoria de Gabriela Marques (CMA- Museu da Cidade) 

• “A mudança do paradigma social no desenvolvimento económico das marinhas do salgado de 

Aveiro” , de autoria de Hugo Magalhães (CMA) 

• “As marinhas de sal e os modelos de exploração no contexto de um condomínio da água 

salgada (Ria de Aveiro sécs. XVII-XIX), de autoria de Inês Amorim (docente da Universidade do 

Porto) 

• “Sal com história… e o futuro por contar”, de autoria de Filomena Cardoso Martins e Margarida 

Ferreira da Silva (docentes da Universidade de Aveiro) 

• “Potencial aplicação da tecnologia de alta pressão ao processamento de bacalhau”, de autoria 

de Jorge Saraiva (docente da Universidade de Aveiro) 

• “Salgado de Aveiro: que futuro?” de autoria de Manuel Estrela Esteves. 

 

               Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos, eng. 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


