
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 1, de 07 de janeiro de 2015 

 

 

I - Reunião de Câmara – 07 de janeiro de 2015 

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

Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada ontem quarta-feira, dia 07 de janeiro 

de 2015. 

 

1. Concurso de pavimentações – primeira fase 
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do procedimento de concurso 

público para a realização de uma empreitada de pavimentações no Município de Aveiro, com um 

preço base de 305.400,57€ e um prazo previsto de execução de quatro meses, visando a 

intervenção em dez arruamentos degradados, com construção de redes de águas pluviais em 

vários deles, e um parque de estacionamento. 

Após a elaboração do “Relatório do Estado de Conservação dos Arruamentos 

Municipais”, do qual foi dado conhecimento ao Executivo Municipal na Reunião de Câmara de 23 

de abril de 2014, e considerando o elevado volume de investimento necessário para a realização 

da intervenção imediata de reparação/beneficiação de pavimentos e infraestruturas (15 milhões 

de euros), tornou-se necessário planificar o investimento, de acordo com a urgência da 

intervenção e a capacidade financeira de investimento da CMA. 

Neste momento a CMA está já a desenvolver o trabalho técnico de elaboração dos 

projetos para uma segunda fase de investimento nos arruamentos (qualificação, pavimentação, 

redes de águas pluviais), dando assim continuidade ao trabalho regular de intervenção e 

conservação das infraestruturas rodoviárias existentes que temos vindo a implementar no atual 



mandato autárquico, e que vai continuar com a concretização regular de investimentos em todo o 

Município. 

 

2. Deliberações de adjudicação de ajustes diretos 
 

O Executivo Municipal deliberou sobre um conjunto de procedimentos de adjudicação 

por ajuste direto, dos quais se dá nota sumária de seguida: 

 

» “Prestação de Serviços de Desratização e Desinfestação de Diversas Zonas da Cidade 

e Edifícios Municipais”: deliberado adjudicar à empresa “Econorte – Serviços e Produtos 

Ambientais, Unipessoal, Lda.” pelo valor contratual de 7.392,00€ (acrescidos de IVA) para o 

período de 3 anos; 

» “Prestação de Serviços para o Desenvolvimento e Instalação de Projeto-Piloto, no 

âmbito do CERURBIS – Observatório Cerâmico do Espaço Urbano”: deliberado ratificar o 

despacho de adjudicação à empresa “Projetoalba, Unipessoal, Lda.”, pelo valor contratual de 

16.928,35€ (acrescidos de IVA); 

» “Prestação de Serviços de Disponibilização da Plataforma Eletrónica de Contratação 

Pública”: deliberado ratificar o despacho de adjudicação à empresa “Acin-iCloud Solutions Lda.” 

pelo preço contratual de 2.100€ (acrescidos de IVA), pelo período de 36 meses (de 1 de janeiro 

de 2015 a 31 de dezembro de 2017); 

» “Aquisição de Serviços de Transporte Escolar e Emissão de Cartões Tipo Passe, para 

o Ano Letivo 2014/2015”: deliberado ratificar o despacho de adjudicação à empresa “Rodoviária 

da Beira Litoral, Lda.” pelo preço contratual de 64.386,79€ (acrescidos de IVA); 

» “Prestação de Serviços de Segurança Eletrónica para o Centro de Congressos de 

Aveiro”: deliberado ratificar o despacho de adjudicação à empresa “2045 – Empresa de 

Segurança, Lda.” pelo preço contratual de 450€ (acrescidos de IVA); 

» “Prestação de Serviços de Eletricidade Automóvel”: deliberado ratificar o despacho de 

adjudicação à empresa “Eletroneiva, Lda.” pelo valor contratual de 4.390,25€ (acrescidos de 

IVA); 

» “Prestação de Serviços na Área dos Seguros”: deliberado ratificar o despacho de 

adjudicação à empresa “Companhia de Seguros Açoreana, SA.”, pelo valor de 72.998,76€ 

(isentos de IVA). 

 

 



3. Hasta Pública – Publicidade em painéis publicitário com dimensão 8mx3m 
 

O Executivo Municipal deliberou ratificar a realização do procedimento de “Hasta 

Pública, por licitação verbal, para atribuição do direito de ocupação de espaço público para 

instalação e exploração de publicidade comercial em 30 painéis publicitários, na dimensão de 

8mx3m”. 

Nos termos do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público e dos 

Horários de Funcionamento do Município de Aveiro, o licenciamento da ocupação ou utilização 

do espaço público com painéis é precedido de concurso público ou hasta pública.  

Assim, a CMA desenvolveu um trabalho de análise dos espaços atualmente atribuídos, 

concluindo que, dos 55 locais que foram licitados na última hasta pública, realizada em janeiro 

de 2012, 25 não cumpriam o disposto no referido Regulamento, por se situarem em rotundas. 

O procedimento de Hasta Pública decorreu hoje dia 07 de janeiro, tendo sido 

arrematados 28 espaços, totalizando 43.750€ de receita para a CMA. 

 

 

4. Renúncia do Mandato do Vereador Dr. António Nogueira de Lemos  

 

O Vereador Dr. António Nogueira de Lemos (eleito pelo Partido Socialista) que se 

encontrava em situação de mandato suspenso, apresentou formalmente a sua Renúncia ao 

Mandato de Vereador, com efeitos a 1 de janeiro de 2015, tendo o Executivo Municipal tomado 

conhecimento. 

 

 

II – Crianças das Florinhas do Vouga cantam Janeiras nos 

Paços do Concelho 

As Crianças dos Jardins de Infância da IPSS Florinhas do Vouga, devidamente 

acompanhadas por Funcionárias da Instituição, foram recebidas no gabinete do Presidente da 

Câmara nos Paços do Concelho para o tradicional Cantar das Janeiras, num gesto alusivo às 

Festividades de Reis que estamos a viver. 

O Presidente da Câmara e os Vereadores com funções delegadas fizeram as honras da 

casa, agradecendo a simpatia de todos. 

Foto anexa. 



 

 

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

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


