
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 29 de 23 de abril de 2014 

 

Reunião de Câmara – 23 de abril de 2014 

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do 

Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada hoje quarta-feira, dia 23 de abril de 2014. 

 

 

1. Estado de Conservação dos Arruamentos Municipais - Relatório 

 

O Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento do Relatório de Avaliação do Estado de 

Conservação dos Arruamentos Municipais desenvolvido pelos Técnicos da CMA. 

Considerando a necessidade de optimização de procedimentos internos, implementando uma 

política de gestão e acompanhamento do estado de conservação dos arruamentos municipais, 

acompanhado de um rigoroso planeamento de investimento, foi criada uma Equipa de Trabalho interno, 

assumindo como principal objetivo a realização do levantamento e caracterização dos 615 km de 

arruamentos (aproximadamente) do Município de Aveiro.  

O procedimento adoptado consistiu num trabalho de campo com visitas aos locais, atribuindo 

diferentes níveis de caracterização do estado de conservação, acompanhado com uma proposta de 

intervenção com o respetivo orçamento, ponderando a utilização da solução construtiva mais adequada 

ao local de acordo com o tráfego existente. 

Da análise ao Relatório evidenciamos alguns dados mais expressivos: 

1. Apenas 20% das vias (121,03 km) está em bom estado; 

2. Em estado sofrível e mau, estão 46% das vias (280,62 km); 

3. Em mau estado estão 25% das vias (151,78 km); 

4. Quase metade da extensão dos arruamentos do Município de Aveiro necessita de 

intervenção imediata ou a curto/médio prazo, o que sendo um cenário preocupante, exigirá 

um esforço financeiro da CMA para realizar as intervenções necessárias para reparação e 



conservação desses arruamentos de cerca de 15 milhões de euros, estando já a ser 

desenvolvido um trabalho de planificação do investimento, estabelecendo fases de acordo 

com a urgência da intervenção, e gerindo os graves constrangimentos financeiros e legais 

em que vive a CMA. 

 

 

 

2. Pacto de Autarcas 

 

Integrado no projeto “A3P1 - Agência para a Sustentabilidade e a Competitividade” da Rede 

Urbana para a Competitividade e Inovação (RUCI) da CI Região de Aveiro, o Executivo Municipal 

deliberou reassumir o compromisso das metas definidas pelo Pacto de Autarcas, em matéria de aumento 

de eficiência e redução das emissões CO2, tendo em vista a elaboração de um novo Plano de Ação para 

a Energia Sustentável. 

O Município de Aveiro aderiu ao Pacto de Autarcas em janeiro de 2009, e embora tenha 

submetido um Plano de Ação em julho de 2010, o mesmo foi considerado incompleto no que respeita a 

alguns dados exigidos em matéria de caraterização da Matriz Energética e sobretudo no Inventário de 

Emissões de CO2 evidenciando, no presente, corresponder a um documento desfasado no tempo e 

como tal pouco consequente. 

A matéria segue para apreciação da Assembleia Municipal.  

 

 

3. Aquisição de Serviços de Manutenção e Revisão de Meios de Combate a Incêndios 

 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do procedimento por ajuste direto, pelo valor 

base de 6.336,00+IVA e prazo de execução de um ano, tendo em vista a contratação da “Aquisição de 

Serviços de Manutenção e Revisão de Meios de Combate a Incêndios” nos edifícios municipais. 

 

 

4. Próxima Reunião de Câmara – alteração de data e local 

 

Considerando a importância da vivência do Feriado Municipal por todo o Município, bem como a 

opção de realizar ao longo do mandato autárquico em curso, reuniões de Câmara em diferentes locais do 

Município, o Executivo Municipal deliberou aprovar a alteração da data e local da realização da primeira 

reunião do mês de maio de 2014 para o dia 09, pelas 17h00 (com carácter público e audição do público 



pelas 19h00) em Nariz, nas instalações da União de Freguesias de Requeixo, N.ª Sra. de Fátima e Nariz 

(antiga Sede da Junta de Freguesia de Nariz). 

 

 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 


