
  

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º126, de 09 de agosto de 2019 

 

I – CONCLUÍDA REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE  

À PONTE DE SÃO JOÃO COM NOVO PARQUE INFANTIL 

Está concluída a requalificação da zona contígua à Ponte de São João, com a criação de 

uma nova área de estar e um Parque Infantil, a colocação de novo mobiliário urbano tais como 

bancos, papeleiras e bebedouro. 

Em termos ambientais e em harmonia com o jardim existente foram plantadas novas 

espécies de árvores para o aumento da qualidade e embelezamento do espaço. 

Após a construção da nova Ponte e a sua inauguração no dia 20 de maio de 2018, era 

essencial avançar também com a requalificação do espaço envolvente, num investimento da 

Câmara Municipal de Aveiro no valor de 46.492,99€ (+IVA), executado pela empresa ASO – 

Construções, Lda.. 

[fotografias em anexo] 

 

II – ESCLARECIMENTO PÚBLICO SOBRE COMUNICADO 

Os Vereadores do PS emitiram um comunicado no dia da Reunião de Câmara de 

08AGO19 dando nota de um uso errado e ilegal pelo Presidente da CMA do expediente de “dar 

conhecimento” de determinado tipo de assuntos ao Executivo Municipal, que pelo facto de 

induzir em erro quem o leia e ter gravidade por assumir falsidades e colocar em causa a 

idoneidade do Presidente e do Executivo Municipal, exige um esclarecimento público sobre a 

matéria em causa. 

Assim sendo, esclarecemos que: 



1. O envio dos processos a conhecimento do Executivo Municipal é uma opção política 

do Presidente da Câmara no exercício da sua opção política de máxima partilha de 

informação e divulgação das decisões tomadas no âmbito das competências 

próprias que a Lei estabelece para o seu cargo, sendo que entende e usa com 

regularidade o “dar conhecimento” de decisões suas, devidamente legais, ao 

Executivo Municipal; 

2. O procedimento de ratificação de alguns despachos do Presidente da Câmara pelo 

Executivo Municipal é um ato legal e de boa gestão e que resulta da necessidade de 

dar seguimento aos assuntos diariamente, sendo obviamente impraticável a opção 

de convocar reuniões de Câmara extraordinárias sempre que fosse necessário 

autorizar, por exemplo, trabalhos a mais ou a menos nas obras, sabendo-se que o 

Executivo Municipal tem duas reuniões ordinárias por mês; 

 

De facto, só um Partido como o PS, sem ideias, sem rumo e sem estratégia, dedica o 

seu tempo a discutir e a colocar em causa procedimentos administrativos corretos, legais, e que 

assumem a opção, do Presidente e da Maioria, de praticar uma gestão transparente e o respeito 

político pela Oposição.  

O Presidente e a Maioria do Executivo Municipal eleitos na lista da Aliança com Aveiro e 

que lideram e governam a Câmara Municipal de Aveiro, continuarão a praticar a opção positiva 

de gerir com eficiência, legalidade, transparência e respeito por Todos, cumprindo os 

compromissos assumidos com os Aveirenses, continuando a fazer mais e melhor, 

nomeadamente fazendo obras, qualificando espaços, investindo no desenvolvimento, na 

educação, na cultura e no turismo desta Notável Terra. 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


