
  

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º42, de 21 de abril de 2022 

 

Reunião de Câmara – 21 de abril de 2022 

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

Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada hoje, quinta-feira, dia 21 de abril de 

2022, nos Paços do Concelho. 

 

1. Aprovados os Protocolos de Colaboração entre a Câmara Municipal, os Bombeiros 

Novos e os Bombeiros Velhos de Aveiro 

 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a celebração de um Protocolo de Colaboração 

entre a CMA e a Associação Humanitária de Bombeiros Guilherme Gomes Fernandes – 

Bombeiros Novos de Aveiro que permite o apoio e a comparticipação financeira da Câmara 

Municipal correspondente ao ano de 2022, no valor global de 191.149,44 € (inclui financiamento 

à delegação de São Jacinto). 

Na mesma reunião o Executivo aprovou também um Protocolo de Colaboração entre a 

CMA e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro – Bombeiros Velhos de 

Aveiro, que permite o apoio e a comparticipação financeira da Câmara Municipal, correspondente 

ao ano de 2022, no valor global de 174.850,56€. 

A sustentabilidade e garantia da prestação do socorro às Populações é assumida como 

muito importante pela Câmara Municipal de Aveiro (CMA), assumindo o apoio a instituições 

relevantes para essa missão, como os Bombeiros Novos de Aveiro e os Bombeiros Velhos de 

Aveiro, aumentando o investimento financeiro à sua atividade, contribuindo desta forma para a 



melhoria da prevenção e diminuição dos riscos resultantes de sinistros, calamidades ou 

catástrofes. 

 No âmbito do processo de negociação dos Protocolos de Colaboração 2022 a Câmara 

Municipal de Aveiro e as respetivas Associações Humanitárias de Bombeiros acordaram também 

a definição dos pressupostos dos Protocolos de Colaboração para os anos 2022, 2023 e 2024, 

redefinindo as tipologias de serviço em todo o Município, a metodologia do financiamento da 

atividade e do investimento, a profissionalização e o apoio ao voluntariado, bem como o 

planeamento de localização e qualificação dos edifícios (Quartéis) sendo que esta matéria 

continuará a ser alvo de trabalho continuado no futuro próximo com o Novo Governo.   

 

 

2. Renovação da prestação de serviços para fornecimento de refeições escolares para 

o ano letivo 2022/2023 

 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a renovação da prestação de serviços de 

fornecimento de refeições nos estabelecimentos de educação do Pré-Escolar ao Ensino 

Secundário, para o ano letivo 2022/2023, pelo valor de 2.584.623,50 €. 

Importa à Câmara Municipal de Aveiro (CMA) assegurar o fornecimento das cerca de 400 

mil refeições previstas logo a partir do dia 1 de setembro, em todos os estabelecimentos, e que 

vai abranger todos os níveis de ensino, desde a Educação Pré-Escolar, passando pelo 1.º, 2.º e 

3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário da rede pública. 

 

 

3. Permuta de Fogos de Habitação Social entre o Município de Aveiro e o Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana 

 

Dando seguimento ao processo negocial iniciado em 2017 entre a Câmara Municipal de 

Aveiro (CMA) e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) com o objetivo de 

permuta das 7 frações no Bairro Social do Caião e 5 no Bairro Social da Quinta do Griné 

propriedade da CMA, pelas 7 frações no Bairro Social de Santiago propriedade do IHRU, o 

Executivo Municipal deliberou aprovar a realização da referida permuta.  

Com a concretização da permuta de frações o IHRU assume a condição de único 

proprietário dos prédios sitos no Bairro do Caião e condição de proprietário maioritário nos prédios 

no Bairro da Quinta do Griné otimizando assim a gestão do seu património, permitindo que a CMA 



também potencie a gestão do seu património aumentando a capacidade de resposta ao 

arrendamento social no Município.  

 

 

4. Prestação de Serviços na área dos Seguros | novo concurso público 

 

O Executivo Municipal deliberou autorizar a abertura de procedimento por Concurso 

Público Internacional para a Prestação de Serviços na Área dos Seguros, para o período de 24 

meses com possibilidade de renovação por mais 12 meses pelo preço base de 1.830.600,00€, 

para os riscos que decorrem das atividades desenvolvidas pelo Município, em particular nas áreas 

de Multirriscos, Acidentes Pessoais, Acidentes de Trabalho, Responsabilidade Civil e Frota 

Automóvel. 

 

 

5. Atribuição de apoio logístico – cedência de autocarro CMA 

 

O Executivo Municipal deliberou ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal 

de Aveiro que autorizou a cedência de autocarros para apoio às atividades desenvolvidas pelas 

Associações no mês de março 2022 num valor de investimento de aproximadamente 13.000€ 

dando assim seguimento à opção política de apoiar o Movimento Associativo do Município em 

diversas tipologias, sendo o apoio financeiro, a cedência de instalações, o apoio logístico e o apoio 

em transporte as mais relevantes. 

 

 

6. Apoios e Complementos Educativos para o ano letivo de 2022/2023 

 

A Câmara Municipal de Aveiro, no âmbito das suas competências em matéria de 

Educação disponibiliza um conjunto de Apoios e Complementos Educativos destinados à 

Comunidade Educativa, nomeadamente ao nível da Ação Social Escolar, Refeitórios Escolares, 

Transportes, Medidas de Escola e Tempo Inteiro e Programa de Leite Escolar. 

Neste âmbito o Executivo Municipal deliberou aprovar o conjunto de Apoios e 

Complementos Educativos destinados às Crianças de Educação Pré-Escolar e aos Alunos do 

Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º Ciclos) e Ensino Secundário e Profissional para o ano letivo 2022/2023, 

dando seguimento ao trabalho que tem vindo a realizar com a Comunidade Educativa com 

assinalável sucesso.  



  

 

7. Revogação dos contratos de empreitada com a Empresa Rosas Construtores S.A. 

 

Considerando a incapacidade financeira manifestada pela empresa Rosas Construtores 

S.A. para executar as empreitadas de repavimentações contratualizadas com a Câmara Municipal 

de Aveiro, o Executivo Municipal deliberou aprovar as minutas de Acordos de Revogação das 

empreitadas de “Reabilitação de Acessos dentro da Área de Reabilitação Urbana” (contrato de 

2019) e de “Reabilitação da Rua Direita da Costa do Valado” (contrato de 2020). 

Desta forma ficam criadas as condições jurídicas e administrativas para a Câmara 

Municipal avançar com o lançamento de novos concursos de empreitada para a execução das 

obras previstas cumprindo os compromissos assumidos com os Cidadãos.  

 

 

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

Guilherme Teixeira Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 


