
  

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º166, de 03 de setembro de 2021 

 

Reunião de Câmara – 02 de setembro de 2021 

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

do Executivo da Câmara Municipal de Aveiro, realizada ontem, quinta-feira, dia 02 de setembro, 

nos Paços do Concelho. 

 

1. Concurso público para requalificação do Centro Cívico de Aradas 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do concurso público para a obra de 

reabilitação do Centro Cívico de Aradas, com um valor base de 1.171.191,19€ e um prazo de 

execução de 360 dias. 

O Centro Cívico de Aradas foi construído na década de 90 encontrando-se encerrado 

desde 2015 por falta de condições de segurança estrutural e salubridade, tendo desempenhado 

diversos usos e funções durante a sua vida útil.  

Com esta intervenção serão resolvidos os problemas estruturas identificados durante a 

elaboração do projeto, serão executados os trabalhos necessários de reparação e 

impermeabilização da cobertura, renovadas todas as infraestruturas e redes, readaptados os 

espaços funcionais e melhoradas as condições de acessibilidade com o objetivo de criação de um 

novo espaço para a realização de atividades culturais e sociais com carácter regular e pontual. 

Além da intervenção no edifício a obra incidirá também no espaço público e espaço 

exterior envolvente beneficiando o jardim existente nas suas traseiras com a criação de áreas de 

convívio, jogos e instalação de um parque infantil. 

 

2. Avança concurso público da Casa Mortuária de São Jacinto 



No seguimento da apresentação do projeto da Casa Mortuária de São Jacinto no passado 

mês de maio integrado na comemoração do Feriado Municipal 2021, o Executivo Municipal 

deliberou aprovar a abertura do concurso para a obra de construção do referido equipamento pelo 

preço base de 137.670,74€ e um prazo de execução de 180 dias.   

O novo equipamento municipal será construído junto ao Cemitério de São Jacinto, sendo 

servido por uma zona de estacionamento e passeios de acesso e terá, além do espaço para a 

cerimónia fúnebre, um pequeno arrumo de apoio ao Cemitério, uma instalação sanitária e uma 

área de apoio interior, preenchendo assim uma lacuna existente na Freguesia contribuindo para a 

melhoria das condições de realização das cerimónias fúnebres. 

 

3. Casa Mortuária de Oliveirinha em concurso público 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do concurso público para a obra de 

construção da Casa Mortuária de Oliveirinha com um preço base de 206.442,33€ e um prazo de 

execução de 180 dias.  

A Casa Mortuária de Oliveirinha será construída no espaço próximo da entrada principal 

do Cemitério de Oliveirinha, devidamente integrada e harmonizada com a envolvente qualificando 

também a portaria principal de acesso ao Cemitério. O edifício será composto por espaço para a 

cerimónia fúnebre, um pequeno arrumo de apoio e uma instalação sanitária.  

Este projeto tinha sido já apresentado no passado mês de maio integrando as 

Comemorações do Feriado Municipal 2021. 

 

4. Protocolos para ativação de novas Equipas de Intervenção Permanente 

O Executivo Municipal tomou conhecimento dos Protocolos das Condições de 

Contratação e Funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente (EIP’s), firmados entre a 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a Câmara Municipal de Aveiro 

(CMA) e cada uma das duas Associações de Bombeiros do Município, no dia 23 de julho, com 

homologação pelo Ministro da Administração Interna, a 16 de agosto. Estes Protocolos vão permitir 

a ativação nas duas Corporações de Bombeiros de uma segunda equipa de EIP, garantindo um 

nível mais elevado de prontidão e de profissionalismo dos Bombeiros. 

Em fevereiro deste ano, de acordo com o definido e acordado com as Corporações de 

Bombeiros do Município, o Executivo Municipal tinha já deliberado renovar o Protocolo para o 

“Enquadramento de Pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção Permanente”, para o 

período de 2021 – 2024. 



Os Protocolos de Colaboração que a Câmara Municipal de Aveiro tem celebrado 

anualmente com a Associação Humanitária de Bombeiros Guilherme Gomes Fernandes – 

Bombeiros Novos de Aveiro e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro – 

Bombeiros Velhos de Aveiro, tem na gestão operacional da Proteção Civil durante 24 horas por 

dia e no reforço de efetivos das Equipas de Intervenção Permanente, ações da maior importância 

para o socorro e assistência à população e que continuaremos a financiar. 

 

5. Fim do Programa de Ajustamento Municipal 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a formalização ao Fundo de Apoio Municipal 

(FAM) do pedido de cessação do Programa de Ajustamento Municipal (PAM) de Aveiro, 

reassumindo a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) a sua plena gestão autónoma, perdida há 

muitos anos, cumprindo o compromisso assumido com os Cidadãos. 

 

Situação Financeira: Câmara atingiu limite da Dívida sobre a Receita em 2020 

A execução financeira da despesa no último ano de 2020 foi de 69.136.220€ e a da receita 

foi de 121.136.020€, com um resultado operacional positivo de € 18.686.119. A redução da dívida 

total foi de cerca de 15.400.000€, o que representa uma redução de 16,36% face ao ano transato 

(2019), fixando a dívida do Universo Municipal no valor global de 78,8 M€. 

Tendo em consideração o valor da média da receita corrente líquida dos 3 exercícios 

anteriores, fixado em € 56.469.810 e o valor da dívida total relevante indicada, foi possível alcançar 

no exercício económico de 2020 um rácio de 1,40, atingindo-se formalmente o rácio de 1,5 da 

Dívida Total sobre a Receita Corrente, inicialmente previsto em PAM para 2024, a 31 de dezembro 

de 2020.  

Foi assim possível em apenas sete anos recuperar financeiramente a CMA, de um rácio 

de 3,4 registado em 2013 para 1,4 em 2020, posicionando o Município de Aveiro dentro do valor 

definido por Lei como de equilíbrio financeiro do Município: 

- 2014: 3,42;  

- 2015: 3,03; 

- 2016: 2,60; 

- 2017: 2,64; 

- 2018: 2,07; 

- 2019: 1,76; 

- 2020: 1,40. 



6. Contrato de Comodato com a Associação de Natação Centro Norte de Portugal para 

utilização do edifício da Escola e Jardim de Infância de Eirol 

O Executivo Municipal deliberou, mediante a celebração de Contrato de Comodato, a 

firmar com a Associação de Natação Centro Norte de Portugal, ceder a antiga Escola Primária e 

Jardim de Infância de Eirol, à Associação de Natação Centro Norte de Portugal (ANCNP). 

A ANCNP tem a sua sede localizada entre o Pavilhão e Piscina do IPDJ (cedido à Câmara 

Municipal de Aveiro em 2019 pelo período de 50 anos), que vai entrar em obra brevemente, o que 

obriga à deslocalização dos seus serviços para permitir a qualificação dos edifícios e 

consequentemente da sua própria sede. 

A opção estratégica da CMA de escolher o Edifício da Escola e Jardim de Infância de Eirol 

como alternativa, tem como objetivo aumentar a vivência e as dinâmicas sociais da localidade, 

que passará a ter mais três Cidadãos a trabalhar em permanência e centenas de Dirigentes 

Desportivos e Atletas que regularmente se deslocarão à nova sede da ANCNP. Esta é também 

uma forma de difundir e dar a conhecer a modalidade noutras zonas do Município. 

 

7. Programa Escola Segura: Câmara entrega duas viaturas elétricas à PSP e à GNR 

O Executivo Municipal deliberou aprovar os Contratos de Comodato que vão permitir a 

entrega pela Câmara Municipal de Aveiro (CMA) de uma viatura ligeira elétrica à PSP e outra à 

GNR, como contributo à gestão do programa Escola Segura, durante cinco anos. 

A aposta da CMA de dotar a PSP e a GNR de uma viatura cada, identificada e dedicada 

ao Programa Escola Segura, acontece já que a GNR não tem uma viatura dedicada há muitos 

anos e a viatura da PSP tem a sua vida útil terminada. Neste contexto a CMA aproveita a ocasião 

para potenciar e sensibilizar as nossas crianças e jovens para a educação ambiental, optando por 

ceder viaturas elétricas. 

 

8. Atividades de Enriquecimento Curricular no ano letivo 2021/2022 

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Protocolo de Cooperação com a Associação 

Tempos Brilhantes, no valor de 365.550€ para a implementação de Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC) nos Agrupamentos de Escolas do Município de Aveiro durante o ano letivo 

2021/2022. 

Com a premissa de garantir uma escola a funcionar a tempo inteiro, a CMA pretende que 

a Escola reforce a sua ligação e apoio aos Alunos, oferecendo a possibilidade de participarem em 

atividades de natureza lúdica, formativa e cultural, que incidam nas áreas do desporto, arte, ciência 

e tecnologia. 



 

9. Protocolo de Colaboração com a Associação Escola de Judo Nuno Delgado para o 

ano letivo 2021/2022 

Considerando a aposta da Câmara Municipal de Aveiro no desenvolvimento do projeto 

“Judo nas Escolas”, com elevado sucesso, potenciando o desenvolvimento social através das 

atividades desportivas, em particular pela prática de Judo, o Executivo Municipal deliberou aprovar 

o Protocolo de Colaboração a estabelecer entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Associação 

Escola de Judo Nuno Delgado para o ano letivo 2021/2022, representando um investimento de 

7.650€. 

 

10. Protocolo de Colaboração com os Agrupamentos de Escolas do Município de 

Aveiro para Apoio Gestão Escolar no ano letivo 2020/2021 

O Executivo Municipal deliberou aprovar adendas aos protocolos de colaboração para 

Apoio à Gestão Escolar para o ano letivo 2020/2021 a estabelecer com os Agrupamentos de 

Escolas do Município de Aveiro e o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro, 

representando um investimento no valor de 132.261,95€.  

As referidas adendas visam pagar despesas correntes da Gestão Escolar (expediente, 

higiene e limpeza,…) inerentes ao funcionamento dos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar 

e do 1.º Ciclo do Ensino Básico da rede pública concelhia, do não letivo anterior e cujos contratos 

ainda não tinham sido transferidos para a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) tendo os 

Agrupamentos assumido essas despesas que por esta via a CMA assume nos termos das suas 

novas responsabilidades no âmbito da Descentralização. 

 

11. Prestação de serviços para a dinamização de Atividades de Animação e de Apoio à 

Família nos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar em 2021/2022 

No âmbito das suas competências em matéria de Educação, a CMA tem adotado medidas 

para a criação das condições necessárias ao desenvolvimento das Atividades de Animação e de 

Apoio à Família (AAAF), destinadas principalmente às crianças cujos agregados familiares não 

tem possibilidades de acompanharem, usando um novo modelo de gestão implementado desde o 

ano letivo 2018/2019. 

Desta forma, o Executivo Municipal deliberou aprovar a adjudicação da prestação de 

serviços de dinamização de AAAF nos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar do Município 

de Aveiro, à empresa Associação Tempos Brilhantes, para os meses de setembro de 2021 a julho 

de 2022, pelo valor de 1.609.080€. 



Entre as várias atividades que se irão desenrolar, destaque para as atividades associadas 

às artes, expressões e ateliers, promotoras de uma componente prática que estimulem a liberdade 

e a autonomia, a fim de garantir qualidade no tempo de animação socioeducativa. 

 

12. Reforço de pessoal não docente nas Escolas do Município de Aveiro 

De acordo com o divulgado em Nota de Imprensa do dia 01 de setembro, o Executivo 

Municipal deliberou aprovar a colocação de mais 11 Assistentes Técnicos e de 27 Assistentes 

Operacionais nos vários Agrupamentos de Escolas e Escola Artística do Conservatório de Música 

Calouste Gulbenkian de Aveiro. 

O processo segue para aprovação em sede de Assembleia Municipal, com a entrada ao 

serviço destes profissionais prevista para o dia 15 de setembro. 

 

13. Prazo de candidaturas alargado para o concurso “Techdays – Building our Future” 

As candidaturas ao concurso de inovação do Techdays Aveiro 2021, foram alargadas até 

ao próximo dia 17 de setembro, com o objetivo de dar oportunidades a todas as empresas que 

não tiveram oportunidade de conhecer o programa ou realizar a sua candidatura. A decisão foi 

tomada pelo Executivo Municipal, na sua Reunião desta quinta-feira, 02 de setembro, sendo que 

se mantém a data prevista para apresentação dos projetos, que irá acontecer no evento, integrado 

na Aveiro Tech Week 2021, que se realiza de 11 a 17 de outubro. 

Assim, empresas, instituições de I&D e instituições de Ensino Superior poderão 

candidatar-se e testar os seus projetos inovadores com recurso ao “Aveiro Tech City Living Lab”, 

o único laboratório em Portugal com uma rede 5G operacional, no centro urbano de Aveiro. A 

utilização deste laboratório a céu aberto servirá como validação de conceito e permitirá a 

dinamização de projetos na área das Cidades Inteligentes, Internet das Coisas, Mobilidade, 

Ambiente, Sustentabilidade, Energia, Resíduos ou Turismo. 

Enquadrada na iniciativa Aveiro Tech City, este concurso “Techdays - Building our Future”, 

que tem como principal objetivo assumir a cidade de Aveiro como um laboratório vivo, pretende 

trazer para a cidade os projetos mais inovadores e disruptivos, desenvolvidos por empresas, 

centros de I&D ou instituições do ensino superior, apresentando uma visão do presente sobre o 

que serão as cidades do futuro. 

O melhor projeto receberá um apoio monetário à sua implementação de 12 mil euros, o 

segundo classificado um apoio de 8 mil euros e os demais premiados 5 mil euros cada. O júri do 

concurso irá contar com representantes das seguintes entidades parceiras: Universidade de 



Aveiro, Cluster TICE.PT, Cluster Habitat Sustentável, Altice Labs, Instituto de Telecomunicações 

e Inovaria. 

 

14. Doação da obra de Cristina Filipe ao Teatro Aveirense 

O Executivo Municipal deliberou aceitar a doação da obra “Mandala 64 Star Tetrahedron 

em combinação com a semente da Vida e a Árvore da Vida” de Cristina Filipe, composta por 

cristais de aventurina verde e quartzo rosa, tinta de ouro, tinta relevo dourado 3D e caneta gel 

dourada em papel reciclado com fibras de algodão, que ficará à guarda do Teatro Aveirense. 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) aprovou também o agradecimento público pela 

generosidade e a cidadania ativa demonstrada pelo doador que, com esta manifestação de 

altruísmo, contribui para o enriquecimento cultural de Aveiro e dos Aveirenses. 

 

15. Doação de azulejos de Gil Ferreira da Silva ao Museu da Cidade de Aveiro 

O Executivo Municipal deliberou aceitar a doação da família de Gil Ferreira da Silva, dos 

azulejos do interior da sua propriedade, localizada na Rua Aires Barbosa, para conservação, 

investigação e divulgação da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), integrando o acervo do Museu 

da Cidade. 

A CMA aprovou também o agradecimento público pela generosidade e a cidadania ativa 

demonstrada pelos doadores que, com esta manifestação de altruísmo, contribui para o 

enriquecimento do acervo museológico municipal e conhecimento das vivências e cultura da 

comunidade Aveirense. 

 

16. PAAASE 2021 apoia mais 4 famílias e 10 Cidadãos 

O Executivo Municipal deliberou aprovar apoios económicos a mais 4 famílias residentes 

em Aveiro correspondendo a mais 10 Cidadãos ajudados no valor global de 1.755,24€, no âmbito 

dos “Apoios Sociais a Cidadãos e Famílias Carenciadas”, do Fundo de Apoio a Famílias. 

Para dar resposta a estas situações, a Câmara Municipal de Aveiro utiliza o Fundo de 

Apoio a Famílias, que tem para 2021 uma verba total de 150.000€, um valor superior em 50% ao 

de definido para mesmo Programa em 2020, mas que será dotado do valor que se verificar 

necessário. 

Os apoios do PAAASE 2021, que integram a área social e muitas outras, estão disponíveis 

em: https://covid19.cm-aveiro.pt/ . 

 

17. Nova revisão orçamental para o projeto do Eixo Rodoviário Aveiro – Águeda 



O Executivo Municipal deliberou apreciar e submeter à votação da Assembleia 

Municipal a Revisão Orçamental n.º2 que traduz os ajustamentos financeiros ao orçamento 

municipal no âmbito do projeto do Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda. 

Trata-se de mais um importante passo para a criação das condições de lançamento 

do concurso público do referido projeto dando assim seguimento aos atos formais já 

assumidos pelas Câmaras Municipais de Aveiro e Águeda que, no âmbito do Acordo de 

Cooperação assinado com as Infraestruturas de Portugal (IP) serão as entidades liderantes 

de todo o processo.  

O projeto terá um custo estimado de 2,1 milhões de euros e será suportado em 50% 

por cada Câmara Municipal com uma comparticipação financeira de 85% pela IP, integrando 

o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).  

Esta uma via muito importante para os dois Municípios de Aveiro e Águeda, e para a 

Região de Aveiro, nomeadamente em termos ambientais, de redução de custos e de tempos 

de deslocação para cidadãos e empresas, bem como para o aumento da segurança rodoviária 

nas áreas urbanas atravessadas pela antiga EN 230, e de promoção do desenvolvimento 

urbano e empresarial. 

 

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

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

 


