
 

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. Reabilitação da Rua Direita | Verba 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a adjudicação do 

público, para a reabilitação da Rua Di

pelo valor contratual de 433.700,00

A recuperação prevê a instalação da rede de gás natural numa extensão de 390 metros, 

para além das infraestruturas de águas pluviais ao longo de todo o 

Esta rua é um eixo transversal periférico à C

as povoações de Nariz e Póvoa do Valado à zona e

como à povoação da Palhaça 

Trata-se por isso, de uma empreitada 

nível socioeconómico e cultural

 

2. Reabilitação da Rua do Freixo, em

Blades, S.A. 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a 

público, para a reabilitação da Rua do Freixo,

Pavimentações de Azeméis, Lda., pelo preço contratual de 94.850

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 194, de 20 de dezembro de 2018

de Câmara – 20 de dezembro de 2018

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

da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada hoje, quinta

Reabilitação da Rua Direita | Verba  

O Executivo Municipal deliberou aprovar a adjudicação do procedimento por 

público, para a reabilitação da Rua Direita de Verba, à empresa Civibérica – 

pelo valor contratual de 433.700,00€ (+ IVA). 

A recuperação prevê a instalação da rede de gás natural numa extensão de 390 metros, 

para além das infraestruturas de águas pluviais ao longo de todo o traçado. 

eixo transversal periférico à Cidade de Aveiro de muita relevância, ligando 

Nariz e Póvoa do Valado à zona este dos municípios de Vagos e Ílhavo

 no Município de Oliveira do Bairro. 

, de uma empreitada relevante para o desenvolvimento 

cultural, e do bem-estar e segurança dos nossos concidadãos

eabilitação da Rua do Freixo, em Verba – Obra no âmbito do acordo 

Executivo Municipal deliberou aprovar a adjudicação do procedimento por concurso 

para a reabilitação da Rua do Freixo, em Verba, à empresa Paviazeméis 

Pavimentações de Azeméis, Lda., pelo preço contratual de 94.850,00€ (+ IVA).
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de 2018 

informação sobre as principais deliberações da Reunião 

ta-feira, dia 20 de 

procedimento por concurso 

 Obras Civis, S.A., 

A recuperação prevê a instalação da rede de gás natural numa extensão de 390 metros, 

idade de Aveiro de muita relevância, ligando 

ste dos municípios de Vagos e Ílhavo, assim 

para o desenvolvimento municipal ao 

estar e segurança dos nossos concidadãos.  

cordo com a Ria 

do procedimento por concurso 

em Verba, à empresa Paviazeméis – 

. 



A intervenção incidirá na repavimentação da atual via e construção de novas 

infraestruturas de águas pluviais, sendo ainda efetuado o tratamento de sinalização horizontal e 

vertical. 

Um investimento além da reposição do antigo estado da rua, sendo esta uma opção 

política conhecida da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), de valorização dos arruamentos 

municipais, trazendo mais segurança e conforto para condutores e peões, e com capacidade de 

se manterem por várias gerações. 

A reabilitação acontece no âmbito de um acordo entre a CMA e a Ria Blades S.A., 

através do qual a empresa doou o projeto de execução da obra e assumiu as respetivas 

despesas, na parte proporcional dos danos causados com a circulação de veículos pesados na 

rodovia, no valor global de 50.400,00€ 

 

3. Isenção de taxas ao Clube dos Galitos 

O Clube dos Galitos solicitou à Câmara Municipal de Aveiro a isenção de taxas pela 

construção de uma infraestrutura amovível de cobertura de 4 campos de Padel no seu complexo 

desportivo, na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro. 

A secção de Padel do Clube dos Galitos desenvolve neste momento um trabalho 

relevante, proporcionando a prática desportiva a cerca de 400 atletas, e garantindo com este 

investimento a utilização regular das instalações durante todo o ano, a um grande número de 

cidadãos aveirenses. 

Assim, o Executivo Municipal deliberou reconhecer o interesse municipal do 

empreendimento de cobertura dos campos de Padel e decidiu isentar a taxa devida pela 

emissão de alvará de licença, previsto no Regulamento Urbanístico do Município de Aveiro 

(RUMA), no valor de 13.676,68€. 

Trata-se de uma das agremiações mais antigas da cidade com estatuto de utilidade 

pública, que tem ajudado a divulgar ao longo dos anos, o nome da Cidade e do Município de 

Aveiro por todo o mundo, mas principalmente, a educar os nossos mais jovens concidadãos. 

 

4. Isenção de taxas ao Clube do Povo de Esgueira 

O Executivo Municipal deliberou reconhecer o interesse municipal da ampliação do 

pavilhão do Clube do Povo de Esgueira realizada no ano de 1990 e decidiu isentar a taxa devida, 

pela emissão de alvará de licença, previsto no Regulamento Urbanístico do Município de Aveiro 

(RUMA), no valor de 8.184,41€. 



O Clube do Povo de Esgueira solicitou à CMA a isenção de taxas para legalização da 

ampliação do seu pavilhão, que naquela altura alocou à estrutura principal, um balneário, uma 

sala para consultas médicas, zona de tratamento de vestuário, ginásio, uma sala de troféus e 

uma sala de reuniões. 

Esta é uma instituição de utilidade pública, ligada à prática desportiva e que utiliza o seu 

pavilhão para a prática da modalidade de basquetebol, sendo que as suas equipas séniores, 

(masculina e feminina) disputam neste momento a 1.ª divisão nacional do seu género. 

 

5. Alterações ao estacionamento tarifado da Cidade de Aveiro para 2019 

O Executivo Municipal deliberou aprovar as alterações ao Estacionamento Tarifado da 

Cidade de Aveiro para o ano de 2019. 

Destaca-se a disponibilização de um novo cartão avençado, específico para a Zona B, 

com a possibilidade de aquisição mensal pelo valor de 30,00€, ou anual com o custo de 330,00€, 

privilegiando assim o estacionamento numa área periférica ao centro. 

De resto, tendo em conta a estratégia implementada desde 2015, através da utilização 

de cartões de estacionamento e o zonamento das áreas de parqueamento para disciplinar e 

regular a utilização do automóvel na cidade, cumpre, até ao momento, os objetivos previamente 

delineados. 

 

6. Preçário dos Museus de Aveiro para 2019 

O Executivo Municipal deliberou aprovar do preçário para o ano de 2019 dos Museus de 

Aveiro, sem assumir alterações relevantes ao preçário em vigor (Museu da Cidade, Santa Joana, 

Arte Nova e Ecomuseu), dando cumprimento ao estabelecido no Regulamento dos 

Equipamentos Museológicos de Aveiro. 

 

7. Plano de Feiras e Mercados 2019 

Considerando que a realização do Artes no Canal – Mercado de Fusão, da Feira das 

Velharias e da Feira dos 28 e as Mostras de Artesanato d’A Barrica integram a programação 

anual de eventos promovidos pela Câmara Municipal de Aveiro, assumindo um papel de relevo 

na dinamização e desenvolvimento enquanto centros de comércio potenciadores da economia 

local, o Executivo Municipal deliberou aprovar o calendário de Feiras e Mercados para o ano 

2019 (de acordo com o estipulado no Regulamento de Feiras, Venda Ambulante, Mercados e 

Atividades Diversas do Município de Aveiro).  



Assim, o Artes no Canal – mercado de fusão será realizado no segundo sábado de cada 

mês (com edições extra considerando os ciclos de turismo nacional e internacional bem como as 

ações culturais programadas em Aveiro). A Feira da Velharias terá lugar no quarto domingo de 

cada mês e a Feira dos 28, mensalmente ao dia 28. 

Promovendo as ações de cooperação institucional com A Barrica, o Executivo Municipal 

tomou conhecimento das Mostras de Artesanato da Associação de Artesãos da Região de 

Aveiro prevista para 2019, destacando-se o “Artesanato na Praça” que terá lugar na última 

semana de cada mês. 

 

8. Alteração das datas das Reuniões de Câmara em janeiro 

O Executivo Municipal aprovou a alteração das Reuniões de Câmara do próximo mês de 

janeiro, dos dias 3 e 17, para os dias 8 e 24 do referido mês. 

A primeira reunião, com caráter público, irá iniciar-se pelas 16h30, com audição do 

público pelas 17h30, enquanto que a segunda reunião, com caráter privado, irá iniciar-se pelas 

15h30. 

A necessidade desta alteração prende-se com o facto de a CMA considerar baixa, a 

probabilidade de novos processos para deliberação em Reunião de Câmara, entre a última 

reunião de 2018 (20 de dezembro) e a primeira reunião de 2019, por força das Festas de Natal e 

de Passagem de Ano. 

 

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

Simão Santana 
Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 

 

 


