
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 23 de 10 de abril de 2014 
 

Reunião de Câmara – 09 de abril de 2014 

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

Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada ontem quarta-feira, dia 09 de abril de 2014. 

 

 

1. Auditoria Interna e Situação Financeira da CMA 

O Executivo Municipal procedeu à análise do Relatório da Auditoria Interna, à apreciação e 

aprovação do 10.º Relatório de Acompanhamento da Execução do Plano de Saneamento Financeiro, do 

Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2013 da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), dos Serviços 

Municipalizados de Aveiro (SMA), das Empresas Municipais MoveAveiro, TEMA, TA, Aveiro Expo e EMA, 

tendo também tomado conhecimento do Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2013 da sociedade 

anónima PDA, sendo que agora serão sujeitos à apreciação da Assembleia Municipal. 

A realização de uma Auditoria Interna foi motivada pela absoluta necessidade de conhecer a 

situação organizacional da CMA e do seu Universo de Entidades Municipais, numa lógica assente no 

facto de ser fundamental conhecer a sua realidade com a maior profundidade e verdade possível, visando 

o desenho e a implementação de medidas que nos irão permitir executar uma reforma profunda que vise 

a sua devida organização para se atingirem elevados patamares de eficiência e qualidade, assim como a 

sua reestruturação financeira, capacitando o Município para cumprir todas as suas obrigações e serviços 

aos Cidadãos.   

O Relatório da Auditoria Interna (ver anexo) deve ser lido, refletido e debatido em conjunto com 

os documentos dos Relatórios de Gestão e Prestação de Contas 2013 (da CMA, dos SMA e das 

Empresas Municipais) e com o 10º Relatório Semestral de Acompanhamento da Execução do Plano de 

Saneamento Financeiro, dada a sua complementaridade e função formal que cada um deles cumpre. 

No que respeita às Contas, os documentos apresentam uma dívida total (formalizada) de 

140.205.608,33€. A esse valor acresce uma dívida de 11.097.833,74€, sendo que seguramente a parte 



maior tem de ser confirmada formalmente e necessariamente paga, e prevemos que haja uma pequena 

parte que não deve ou não pode ser formalizada e que assim, não poderá ser paga. A explicitação destes 

valores e das entidades envolvidas, está feita com todo o pormenor no capítulo 4 do Relatório de Gestão 

CMA 2013. O valor da dívida tem uma relação de 3,4 vezes o valor da receita, o que demonstra um 

desequilíbrio muito grave, que exigirá medidas corretivas que terão de passar, entre muitas outras, por 

um processo de reestruturação da dívida, eventualmente com a utilização do Fundo de Apoio Municipal, 

previsto na nova Lei das Finanças Locais mas ainda não disponível. 

O Plano de Saneamento Financeiro, em execução desde 2008, que formalmente tem de 

continuar a existir até ser substituído por um novo Plano (eventualmente no âmbito do Fundo de Apoio 

Municipal), não tem qualquer utilidade para resolver os graves problemas financeiros da Câmara 

Municipal de Aveiro e das Entidades do seu Universo Municipal.  

O 10º Relatório de Acompanhamento da Execução do Plano de Saneamento Financeiro assume 

também que a extinção das Empresas Municipais, cumprindo uma obrigação legal, é igualmente 

essencial, acabando com os custos de contexto que essas entidades geram, terminando com as 

transferências financeiras de elevado montante em consequência da sua sistemática e estrutural situação 

deficitária, embora tendo de se assumir os respetivos passivos e outros custos de extinção, são outras 

das medidas em curso e que também contribuirão para o alcance da estabilidade financeira que se exige. 

As decisões sobre essa matéria serão tomadas nas próximas semanas. 

Apenas para cumprir o preceito legal da integração do saldo das contas a 31DEZ13, foi 

aprovada a 1.ª Revisão das GOP e Orçamento CMA 2014.  

 

 

2. Extinção dos Serviços Municipalizados de Aveiro 

             O Executivo Municipal procedeu à apreciação e aprovação da proposta de extinção dos Serviços 

Municipalizados de Aveiro, que assenta no motivo base deste unidade orgânica autónoma da CMA ter 

perdido a justificação da sua existência.  

              De facto, depois de ter deixado de gerir a distribuição de energia e os transportes coletivos, nos 

últimos anos deixou de gerir os sistemas de água e saneamento básico (pela criação da AdRA), 

restringindo-se a sua operação ao acompanhamento da gestão da ERSUC e da SUMA, em termos de 

resíduos sólidos urbanos. 

               As suas funções e os seus Funcionários vão ser integrados nas unidades orgânicas da nova 

Estrutura Orgânica da CMA no dia 1 de maio de 2014, em especial nas áreas do ambiente e dos serviços 

urbanos. 

 

 

   



3. Reforma e Revisão dos Regulamentos Municipais 

Definida como a primeira fase, e maior em termos de números de regulamentos envolvidos, do 

processo de reforma regulamentar que implica a revisão de quase todos os Regulamentos Municipais em 

vigor, o Executivo Municipal procedeu à apreciação e à aprovação de sete Regulamentos Municipais: o 

Regulamento Urbanístico do Município de Aveiro (RUMA), o Regulamento Municipal de Taxas e Outras 

Receitas (RMTOR), o Regulamento de Gestão da Mobilidade, o Regulamento de Publicidade, Ocupação 

do Espaço Público e dos Horários de Funcionamento do Município de Aveiro, o Regulamento de Feiras, 

Venda Ambulante, Mercados e Atividades Diversas, o Regulamento de Obras e Trabalhos na Via Pública 

e o Regulamento de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública. 

Apresenta-se em anexo uma nota que sumariza as linhas principais desta reforma dos 

Regulamentos Municipais. 

 

 

4. Protocolo de colaboração para Apoio à Gestão Escolar 

O Executivo Municipal deliberou aprovar as minutas dos protocolos de colaboração a 

estabelecer com os Agrupamentos de Escolas do Município de Aveiro, representando um valor total de 

224.882,60€ destinado ao Apoio à Gestão Escolar que se traduz no pagamento das despesas correntes 

inerentes ao funcionamento dos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico da rede Pública do nosso Município. 

 

 

5. Formação em Contexto de Trabalho 

Considerando a importância da formação prática em contexto de trabalho, a qual representa um 

reforço no desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais, o Executivo 

Municipal deliberou tomar conhecimento do protocolo estabelecido entra a Câmara Municipal de Aveiro e 

o Agrupamento de Escolas de Esgueira para o acolhimento de dois estagiários cuja saída profissional se 

enquadra no Curso Técnico de Apoio à Gestão Desportiva. 

 

 

6. Parque da Sustentabilidade – Recuperação do Depósito da Água 

No seguimento da deliberação do Executivo Municipal da Reunião de Câmara de 22 de janeiro 

de 2014, na qual foi tomado conhecimento do relatório de análise do ponto de situação dos vários 

projetos integrados no “Parque da Sustentabilidade (PdS)”, o Executivo Municipal deliberou aprovar a 

abertura do procedimento de concurso público para a realização da empreitada de recuperação do Antigo 

Depósito de Água, localizado na envolvente às Igrejas de Santo António e de S. Francisco, pelo valor 

base de 95.000€ (acrescidos de IVA) e um prazo de execução de quatro meses. 



O projeto agora aprovado resulta de uma alteração profunda do projeto inicial, de modo a que a 

intervenção não se resumisse à requalificação exterior do edifício, possibilitando uma nova localização do 

Posto de Transformação da EDP que está no interior do edifício, bem como a criação de um posto de 

observação do Parque a partir deste local. 

 

 

7. MOVEAVEIRO 

O Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento da anulação de três procedimentos de 

concurso público lançados pela empresa municipal MOVEAVEIRO em 2013, dos quais se apresenta nota 

sumária de seguida: 

» MovePark: no seguimento da abertura do procedimento concursal para a constituição do direito 

de superfície para concessão, construção e exploração de quatro parques de estacionamento público em 

subsolo e concessão da exploração do parque de estacionamento sito no Mercado Manuel Firmino e do 

estacionamento na via pública, foi recepcionada apenas uma proposta, tendo a mesma sido excluída 

dado o facto de não cumprir o caderno de encargos. 

» MoveBus: no seguimento da abertura do procedimento concursal para a concessão de serviço 

público consubstanciada no desenvolvimento da atividade de exploração, manutenção, conservação e 

reparação da rede de transporte coletivo urbano/local de passageiros por autocarro no Município de 

Aveiro (apenas das linhas geridas diretamente pela MoveAveiro), foi deliberada a anulação do concurso 

por erro do programa do concurso detetado no âmbito da audiência prévia das empresas concorrente. 

» MoveRia: no seguimento da abertura do procedimento concursal para a concessão do 

Transporte Público Fluvial para S. Jacinto, não foi rececionada qualquer proposta. 

Assim sendo estes processos estão definitivamente encerrados, prosseguindo os estudos que 

vão servir de base às decisões sobre o futuro da gestão dos transportes coletivos e da MoveAveiro. 

            

 

8. Avaliação do Estado de Conservação dos Edifícios Municipais 

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

Conservação dos Edifícios 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 Edifícios Municipais, foram criadas 

duas Equipas de Trabalho interno, assumindo como principais objetivos, proceder ao levantamento e à 

caracterização estrutural de todos os Edifícios Municipais. 

O procedimento adoptado consistiu num trabalho de levantamento das patologias com visitas ao 

local, atribuindo diferentes níveis de urgência relativamente à necessidade de intervenção, estando a ser 



ultimado e implementado um Plano de Manutenção e Intervenção nos Edifícios, de carácter permanente 

e regular, objetivando os tempos previstos bem como o esforço financeiro associado a cada intervenção. 

Apesar de se verificar em algumas situações que as anomalias resultam de problemas 

construtivos, foi possível concluir que na maioria dos casos a ausência de um plano de manutenção, bem 

como a falta de diligência para tratar pequenos problemas agravaram a sua persistência obrigando, 

atualmente, à realização de intervenções com maior profundidade. 

 

 

9. Loja de Aveiro City Point 

O Executivo Municipal deliberou aprovar dois Contratos de Consignação a celebrar no âmbito da 

venda de produtos, em consignação, na Loja City Point do Museu da Cidade de Aveiro, com a entidade 

Alberto Jesus Baptista (marca Naofuieu – postais desenhados de Aveiro) e com a entidade Fernando 

Manuel de Oliveira Portugal (marca Reciclarte – bijutaria com materiais reciclados), apostando na 

promoção e disseminação do património cultural do Município de Aveiro. 

 

 

10. Cedências de transporte no 1.º trimestre de 2014 

O Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento do valor associado às cedências de 

transporte que a CMA realizou durante o 1.º trimestre de 2014 às Associações e Coletividades do 

Município, as quais desenvolvem atividades de relevante interesse municipal, num total de apoio 

3.859,03€ (para um total de 4.615km). 

 

 

 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 


