
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 21, de 15 de fevereiro de 2017 

 

 

Reunião de Câmara – 15 de fevereiro de 2017 

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

Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada hoje quarta-feira dia 15 de fevereiro 

de 2017.  

 

1. Protocolos de Colaboração entre a CMA e os Bombeiros 
 

Considerando a relevante atividade de interesse público em prol da população 

Aveirense, no âmbito dos fins que prosseguem, para além da disponibilidade permanente para o 

Sistema de Proteção Civil em geral e para o Serviço Municipal de Proteção Civil de Aveiro em 

particular, o Executivo Municipal deliberou aprovar os Protocolos de Colaboração entre a CMA e 

as duas Corporações de Bombeiros do Município num valor total de apoio de 219.000€, 

repartindo a apoio em 105.000,00€ para os Bombeiros Velhos e 117.000,00€ para os Bombeiros 

Novos (incluindo neste último uma verba de 12.000,00€ para as despesas atinentes à atividade 

da Secção de São Jacinto). 

Integrado no Plano de Apoio Municipal estão ainda os valores relativos a antigas dívidas 

da CMA para com as Corporações de Bombeiros (num total de 153.000€) cujo pagamento se 

perspetiva que venha a acontecer durante o ano de 2017. 

Com a assinatura destes Protocolos será dada continuidade à implementação da nova 

metodologia de gestão dos Serviços Municipais de Proteção Civil, em que a gestão da operação 

assenta nas Corporações de Bombeiros, num processo novo de cooperação institucional entre a 

CMA, os Bombeiros Velhos e os Bombeiros Novos, apostando numa opção de introduzir uma 



componente específica de apoio ao financiamento do investimento em obras, equipamentos e 

viaturas no valor de 15.000€ para cada uma das Corporações de Bombeiros. 

A assinatura pública dos Protocolos de Colaboração terá lugar amanhã, quinta-feira dia 

16 de fevereiro, pelas 11h30 no Salão Nobre dos Paços do Concelho. 

 

 

2. Águas pluviais | nova empreitada - adjudicação 
 

O Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento do despacho do Presidente da 

CMA para adjudicação da empreitada para execução de redes de drenagem de águas pluviais 

em onze arrumamentos do Município, pelo valor base de 195.000€ (acrescidos de IVA) e um 

prazo de execução de quatro meses. 

A CMA tem vindo a realizar um trabalho exaustivo de levantamento e cadastro das 

necessidades de investimento ao nível da rede de drenagem de águas pluviais, e execução de 

projetos, tendo em 2015 desenvolvido uma empreitada específica de rede de águas pluviais 

(com um investimento de aproximadamente 60.000€), complementado com um conjunto de 

pequenas intervenções de limpeza, manutenção e otimização da rede, recorrendo aos meios 

técnicos próprios. 

Prossegue assim o investimento regular distribuído por todo o Município, devidamente 

planificado e com sustentabilidade financeira, visando a conservação das infraestruturas 

rodoviárias existentes. 

Apresenta-se de seguida a listagem dos arruamentos a intervir: Rua do Solposto, em 

Santa Joana; Rua Direita nas Quintãs; Rua Central e Travessa das Pombas, Mataduços; Rua 

Direita, Póvoa do Valado; Rua S. João de Deus, Esgueira; Rua do Samoucal, Sarrazola; Rua da 

Cruz e Rua da Cancela, Sarrazola; Rua Direita, Carregal; Avenida da Universidade/Rua de Ovar; 

Glória; Rua de acesso ao CMIA; Rua da Cancelada, Requeixo.  

 

 

3. Aquisição de viaturas 
 

O Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento do investimento que a Câmara 

Municipal fez nos dois últimos anos respeitante à aquisição de viaturas municipais, que totalizam 

um investimento de aproximadamente 240.000€, distribuídos pela aquisição de 1 furgão, 3 

carrinhas de caixa aberta, 1 trator e 1 reboque, 1 viatura de nove lugares, 8 viaturas ligeiras. 



            A decisão de aquisição destas viaturas, executada em 2015, 2016 e 2017, assentou 

numa lógica de capacitação dos Serviços Municipais, abate de viaturas velhas e com elevados 

custos de manutenção, e de segurança de pessoas. 

 

 

4. Jardim de Infância da Póvoa do Paço (regularização) 
 

Em 1999 foi celebrado um contrato de arrendamento de um prédio localizado no Lugar 

da Floresta, em Esgueira, destinado à instalação do Jardim de Infância da Póvoa do Paço, 

resultando para o Município de Aveiro todas as despesas de água, luz, limpeza e conservação, 

além da renda de aproximadamente 400 euros (na moeda atual).  

Em 2011, o Município de Aveiro manifestou a intenção de denunciar o contrato de 

arrendamento, a partir de 2012, não tendo no entanto abandonado o espaço nem entregue as 

chaves do imóvel, tendo deixado de pagar a renda mensal definida desde 2012. 

Com o objetivo de regularizar em definitivo a situação, e após o necessário acordo com 

o Proprietário, o Executivo Municipal deliberou aprovar o acordo de revogação do contrato de 

arrendamento, cessando em definitivo as responsabilidades do Município de Aveiro, procedendo 

ao pagamento dos valores em dívida no montante líquido de 22.231,95 euros. 

 

 

5. RUMA | Regulamento Urbanístico do Município de Aveiro – projeto de alteração 
 

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

de Aveiro (CMA) para constituição de interessados e forma de apresentação de contributos 

durante 15 dias, no processo de alteração do RUMA. A constituição como interessados e os 

contributos devem ser endereçados ou entregues pessoalmente nas instalações da CMA. 

Foi também deliberado que o Projeto de Regulamento Urbanístico do Município de 

Aveiro seja publicado em Diário da República para discussão pública por um prazo de 30 dias. 

Esta revisão do RUMA tem como principal objetivo proceder à alteração da redação do 

Artigo 30.º Redução e Isenção de Taxas, permitindo que a Câmara Municipal de Aveiro conceda 

isenção total das taxas de ocupação de licenciamento associadas às operações de urbanísticas 

promovidas por IPSS ou outras associações sem fins lucrativos de âmbito social, assim como de 

unidades industriais com caraterísticas marcadamente excecionais. 

 

 



6. Alteração das datas das Reuniões de Câmara de março 
 

Considerando a necessidade a realização de uma importante Reunião da Comissão 

COTER e de uma Conferência sobre o Quadro de Fundos Comunitários Pós-2020, no âmbito do 

Comité das Regiões da União Europeia (que contará com a participação do Presidente CMA), 

bem como o facto da necessidade de agendar a Conta de Gerência de 2016 para apreciação e 

votação até ao final do mês de março, e a opção de realizar Reuniões de Câmara 

descentralizadas, o Executivo Municipal deliberou alterar as datas de realização das Reuniões 

de Câmara no mês de março. 

Assim, a primeira Reunião prevista para o dia 1 terá lugar no dia 8 de março, pelas 

17h00, assumindo carácter público (com audição do público pelas 19h00), no Salão Nobre da 

Junta de Freguesia de Esgueira. A segunda Reunião, prevista para dia 15, será realizada no dia 

29 de março, pelas 15h30, assumindo também carácter público pela natureza de algumas das 

matérias a agendar. 

 

 

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

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

 


