
 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

Reunião de Câmara

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião

Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada

2018.  

 

1. Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos a Destino Final 

e Limpeza Urbana 

 

O Executivo Municipal aprovou 

Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos a Destino Final e Limpeza Urbana, pelo 

valor final de 11.167.193,56 €,

de 8 anos. 

Este Concurso Público Inte

Municipal, no final do mandato anterior (

para a formalização do contrato e o seu envio a visto do Tribunal de Contas

 

 

2. Contratação de Assistente 

 

O Executivo Municipal autorizou a contratação de uma Assistente Operacional, através 

de recrutamento interno, pela necessidade de reforço do Jardim de Infância de Cabo Luís 

(Agrupamento de Escolas de Esgueira).

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 4, de 11 de janeiro de 2018 

 

de Câmara – 11 de janeiro de 2018

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião

Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada hoje quinta-feira, dia

Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos a Destino Final 

O Executivo Municipal aprovou a adjudicação à “VEOLIA PORTUGAL, S.A.”, dos 

Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos a Destino Final e Limpeza Urbana, pelo 

€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor e válido por um período 

Concurso Público Internacional foi aprovado pelo Executivo e

Municipal, no final do mandato anterior (agosto e setembro de 2017), seguindo agora o processo 

para a formalização do contrato e o seu envio a visto do Tribunal de Contas. 

Contratação de Assistente Operacional para Jardim de Infância 

O Executivo Municipal autorizou a contratação de uma Assistente Operacional, através 

de recrutamento interno, pela necessidade de reforço do Jardim de Infância de Cabo Luís 

(Agrupamento de Escolas de Esgueira). 

Câmara Municipal de Aveiro 

de 2018 

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

dia 11 de janeiro de 

Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos a Destino Final 

à “VEOLIA PORTUGAL, S.A.”, dos 

Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos a Destino Final e Limpeza Urbana, pelo 

válido por um período 

xecutivo e pela Assembleia 

, seguindo agora o processo 

O Executivo Municipal autorizou a contratação de uma Assistente Operacional, através 

de recrutamento interno, pela necessidade de reforço do Jardim de Infância de Cabo Luís 



A Câmara Municipal de Aveiro (CMA), no âmbito das suas competências na gestão do 

pessoal não docente dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar (EEPE), procedeu à 

ocupação efectiva de 40 postos de trabalho, de modo a assegurar o regular funcionamento dos 

mesmos, ao nível da acção educativa, higiene e limpeza, vigilância, entre outras acções de 

complemento educativo. 

No entanto, existia um EEPE em que a Assistente Operacional pertencia ao mapa do 

pessoal do Ministério de Educação e que irá retomar funções na sede do Agrupamento de 

Escolas de Esgueira. 

A CMA tem por isso e neste momento, 40 Assistentes Operacionais, para as 41 salas de 

Educação Pré-Escolar, verificando-se a necessidade de garantir a ocupação efectiva dos 41 

postos de trabalho, de modo a assegurar o regular funcionamento dos mesmos. 

Desta forma, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) informou 

também a CMA, de que seria necessário efectuar o reforço de um assistente operacional no 

referido Jardim de Infância, e que agora vê essa indicação viabilizada. 

A contratação será realizada através da reserva de recrutamento interno constante da 

Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Aprovados, homologada a 11 de agosto de 

2017 e válida pelo período de 18 meses. 

 

 

3. Aprovação do prazo da empreitada no Jardim do Bairro da Gulbenkian 

 

O Executivo Camarário ratificou o pedido de prorrogação de prazo para a conclusão da 

obra do novo Jardim do Bairro da Gulbenkian, por mais 45 dias e por motivos atendíveis 

alegados pelo empreiteiro, ficando fixada como nova data, o dia 18 de fevereiro de 2018.  

Esta obra foi adjudicada no passado dia 6 de setembro com um prazo de execução 

inicial de 120 dias e que incluiu também a Requalificação Paisagística no Bairro da Bela Vista, 

componente entretanto já terminada. 

 

 

4. Aprovação do prazo da empreitada na Rua Luís de Camões 

 

O Executivo Camarário aprovou o pedido de prorrogação de prazo para a conclusão da 

obra de requalificação na Rua Luís de Camões, em Esgueira, por mais 60 dias e por motivos 

atendíveis, ficando fixada como nova data, o dia 6 de fevereiro de 2018.   



Esta intervenção faz parte da adjudicação que inclui as obras de requalificação na 

Quinta do Cruzeiro, adjudicada no passado dia 18 de agosto com um prazo de execução inicial 

de 120 dias. 

 

 

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

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


