
 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – Reunião de Câmara

Apresentamos por este meio

do Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada

dezembro de 2018. 

 

1. Adenda ao Protocolo de Colaboração entre a CMA e os Bombeiros de Aveiro

Considerando a gestão de múltiplas situações de constrangi

pagamento da dívida da única empresa municipal ainda 

justifica que ainda não seja possível 

Bombeiros do Município no ano de 2018

previsto no Protocolo de Cooperação assinado

celebração de uma adenda a cada Protocolo no valor unitário de 40.000

imediato ao pagamento desse valor aos Bombeiros N

restante da dívida da Aveiro Expo será paga no início de 2019.

  

2. Alteração ao Estudo Urbanístico de Santiago

O Executivo Municipal deliberou ratificar o despacho do Presidente, que aprovou a 

alteração ao Estudo Urbanístico de Santiago, com a alteração da estrutura de acessos 

rodoviários da área urbana de Santiago ao Campus da Universidade de Aveiro (UA).

Esta alteração visa assumir a ligação entre a 

Tiago, sendo esta uma opção da UA, que a CMA respeita, de não serem criadas novas ligações 

rodoviárias nessa zona, no âmbito da sua planificação e do seu desenvolvimento urbano. 

 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 181, de 08 de dezembro de 2018

de Câmara – 07 de dezembro de 2018

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

da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada ontem, sexta

Adenda ao Protocolo de Colaboração entre a CMA e os Bombeiros de Aveiro

Considerando a gestão de múltiplas situações de constrangimento legal para o 

pagamento da dívida da única empresa municipal ainda em atividade – a Aveiro

possível finalizar o pagamento das dívidas às duas 

no ano de 2018, o Executivo Municipal deliberou aprovar, conforme 

previsto no Protocolo de Cooperação assinado com Corporações em março de 2018

celebração de uma adenda a cada Protocolo no valor unitário de 40.000€, procedendo

imediato ao pagamento desse valor aos Bombeiros Novos e aos Bombeiros Velhos. A parte 

restante da dívida da Aveiro Expo será paga no início de 2019. 

Alteração ao Estudo Urbanístico de Santiago 

O Executivo Municipal deliberou ratificar o despacho do Presidente, que aprovou a 

Urbanístico de Santiago, com a alteração da estrutura de acessos 

rodoviários da área urbana de Santiago ao Campus da Universidade de Aveiro (UA).

Esta alteração visa assumir a ligação entre a rodovia interna do Campus e a Rua de São 

pção da UA, que a CMA respeita, de não serem criadas novas ligações 

rodoviárias nessa zona, no âmbito da sua planificação e do seu desenvolvimento urbano. 
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de 2018 

informação sobre as principais deliberações da Reunião 

ta-feira, dia 07 de 

Adenda ao Protocolo de Colaboração entre a CMA e os Bombeiros de Aveiro 

mento legal para o 

Aveiro-Expo – o que 

duas Cooperações de 

unicipal deliberou aprovar, conforme 

com Corporações em março de 2018, a 

, procedendo-se de 

ovos e aos Bombeiros Velhos. A parte 

O Executivo Municipal deliberou ratificar o despacho do Presidente, que aprovou a 

Urbanístico de Santiago, com a alteração da estrutura de acessos 

rodoviários da área urbana de Santiago ao Campus da Universidade de Aveiro (UA). 

rodovia interna do Campus e a Rua de São 

pção da UA, que a CMA respeita, de não serem criadas novas ligações 

rodoviárias nessa zona, no âmbito da sua planificação e do seu desenvolvimento urbano.  



II – TC visa contrato da obra da Antiga Estação da CP 

A CMA recebeu ontem ao final do dia, a comunicação do Tribunal de Contas (TC) da 

emissão do visto ao contrato da obra de reabilitação do edifício da antiga Estação da CP, o que 

permite avançar de imediato com as formalidades e os atos operacionais preparatórios para o 

início desta importante obra. 

Esta obra vai dar uma vida nova a este marcante edifício da Cidade de Aveiro, 

preservando a sua arquitetura exterior e dando-lhe novas funções ao nível da promoção da 

Cidade, do Município e da Região, com base em produtos identitários de referência: Ovos Moles, 

Sal, Vinhos e Espumantes da Bairrada. 

Está também em fase de visto do TC, o contrato da obra de reabilitação do edifício 

Fernando Távora, sendo que ambas estas obras integram o programa PEDUCA que a CMA está 

a executar.  

 

 

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

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

 

 

 


