
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º117, de 18 de julho de 2019 

 

Reunião de Câmara – 18 de julho de 2019 

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

Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada hoje quinta-feira, dia 18 de julho de 

2019. 

 

1. Apoios financeiros no âmbito do Programa Municipal de Apoio às 

Associações 

O Executivo Municipal deliberou aprovar, no âmbito do Programa Municipal de Apoio às 

Associações (PMAA), os contratos-programa para o ano de 2019, no domínio cultural e no domínio 

social, os protocolos de cooperação financeira para o investimento e ações pontuais, num valor 

total de 615.250€ com 75 associações do Município – 33 Associações Culturais, 35 Associações 

de cariz Social e sete ligadas a Organizações Não Governamentais (ONG’s), Profissionais, 

Escuteiros, Escoteiros, entre outras. 

A cooperação e o apoio às Associações é para a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) uma 

área de grande importância no desenvolvimento do Município e na dinamização da Comunidade, 

por força do relevante interesse público de que se reveste boa parte da atividade das Associações. 

Com um balanço extremamente positivo relativo aos dois primeiros anos de execução do 

PMAA, reiteramos a aposta na cooperação e no apoio agora aprovado, que apenas se tornou 

possível em termos financeiros e legais, por força da conquista de capacidade financeira pela boa 

gestão da CMA no último mandato autárquico (2013/2017), com continuidade no atual 

(2017/2021), e pelo cumprimento da Lei dos Compromissos pela CMA desde o final de abril de 

2017. 



A CMA através do Regulamento Municipal de Apoios às Associações veio estabelecer as 

regras relativas à atribuição de benefícios e reconhecer a forte dinâmica associativa da 

comunidade aveirense que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento social do 

Município e contribuem para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das populações 

para que prossigam fins de interesse público, nomeadamente nas áreas sociais, culturais, 

educativas, desportivas, entre outras. 

Os Protocolos serão assinados na próxima quinta-feira, 25 de julho, pelas 18h30, em 

sessão pública no Salão Nobre dos Paços do Concelho. 

Estão pois criadas as necessárias condições para dar continuidade à opção política 

assumida no atual mandato, de apoiar financeiramente as Associações do Município, com o 

cumprimento em absoluto dos contratos assinados, o que se traduz num relevante passo de 

fortalecimento sustentado do Movimento Associativo Municipal, que a CMA concretiza pela sua 

relevante importância social, económica e política. 

 

2. Requalificação da Rua Almirante Cândido dos Reis 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do procedimento por concurso público, 

para a requalificação da Rua Almirante Cândido dos Reis, pelo valor base de 424.735,64€ (+ IVA) 

e que vai melhorar de forma global o espaço público, com a valorização, principalmente, dos 

percursos pedonais. 

Localizada entre a antiga Estação da CP e a sede da GNR/ Quartel de Sá, a intervenção 

cuidará de aumentar e melhorar os espaços destinados à circulação pedonal e aplicação de 

pavimentos tácteis em zonas de atravessamento rodoviário, como auxílio à mobilidade de pessoas 

invisuais. 

Na mesma linha, o projeto prevê a renovação das infraestruturas de iluminação pública, a 

rede de águas pluviais, bem como a substituição integral da pavimentação. O mobiliário urbano 

será também alvo de substituição, contando com a articulação com o projeto “Rua Verde” do “Viva 

a Cidade”, numa operação de envolvimento direto dos Cidadãos que também participaram com 

vários contributos para as definições do projeto que agora se aprova. 

  

3. Beneficiação da Rua D. Evangelista de Lima Vidal e da Rua da Ribeira 

O Executivo Municipal deliberou adjudicar o concurso público para a beneficiação da Rua 

D. Evangelista de Lima Vidal, em Santa Joana e da Rua da Ribeira, na Póvoa do Paço, à empresa 

Rosas Construtores S.A., pelo valor de 192.753,22€ (+ IVA). 



Ambas as vias necessitam de uma intervenção urgente face ao seu estado atual, com 

deterioração visível e consequente falta de segurança na circulação viária. O projeto prevê a 

construção da rede de águas pluviais, pavimentação e execução de passeios, entre outros 

arranjos urbanísticos que se verifiquem necessários. 

 

4. Qualificação urbana em São Bernardo 

Na linha dos vários investimentos de reorganização do espaço público levado a cabo pela 

Câmara Municipal de Aveiro, o Executivo Municipal tomou conhecimento do despacho do 

Presidente, que adjudicou à empresa Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda., o 

reperfilamento da Travessa Nossa Senhora da Saúde, em São Bernardo, pelo valor de 51.000€ 

(+ IVA). 

Esta empreitada visa organizar e melhorar o espaço público, o perfil da Travessa e 

desafogar o entroncamento com a Rua Padre Américo. Para além da repavimentação da via, vão 

ser construídos passeios para peões, marcação de estacionamentos e plantação de árvores ao 

longo da via. 

Tal como assumido com os nossos concidadãos no início do atual mandato, a 

requalificação dos vários centros urbanos é um importante compromisso que levamos a cabo, 

continuando o trabalho de mudança a todos os níveis e por todo o Município. 

 

5. Abertura de novo concurso público para remodelação da USF Eixo 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) tinha avançado, na sua Reunião de 09MAI19, com 

a abertura de concurso público para a obra de requalificação da USF de Eixo, no entanto, dado 

que nenhum dos candidatos cumpriu as obrigações formais definidas na Lei, decidiu não avançar 

para a adjudicação, sendo por isso necessária a abertura de novo procedimento. 

Neste sentido, o Executivo Municipal tomou conhecimento do despacho do Presidente, 

que autorizou a abertura de novo procedimento por concurso público para a requalificação deste 

importante espaço de cuidados primários de saúde, em Eixo, pelo valor base de 396.805€ (+ IVA), 

a cofinanciar pelo Centro 2020 no âmbito do Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. 

A presente intervenção tem como objetivo melhorar muito as atuais instalações, 

adequando-as às necessidades de prestação de cuidados de saúde primários, melhorando as 

condições térmicas e de ventilação do edifício assim como a funcionalidade de alguns dos 

compartimentos existentes. 



Este é mais um dos investimentos que estamos a realizar em vários locais do Município, 

devidamente planificado e com sustentabilidade financeira, de qualificação de edifícios onde se 

prestam cuidados de saúde primários, gerindo bem a opção de cumprirmos os compromissos que 

assumimos aproveitando bem os Fundos Comunitários do Centro 2020. 

 

6. Comunicação do Deputado Dr. Ulisses Pereira 

O Executivo Municipal tomou conhecimento do ofício do Deputado, Dr. Ulisses Pereira, 

dando nota do final do desempenho das suas funções na Assembleia da República e agradecendo 

o apoio do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), José Ribau Esteves e do Executivo 

Municipal. 

Ulisses Pereira expressou o seu “agradecimento pelo apoio sempre recebido da sua parte 

[n.d.r.: Presidente da CMA] e do Executivo que lidera para o exercício das minhas funções neste 

órgão de soberania”, pode ler-se, na declaração enviada. 

O Executivo Municipal deliberou agradecer este gesto do Dr. Ulisses Pereira assim como 

o seu trabalho como Deputado. 

 

7. Adenda ao Protocolo das Condições de Contratação e Funcionamento das 

Equipas de Intervenção Permanente 

No quadro do Protocolo sobre as Condições de Contratação e Funcionamento das 

Equipas de Intervenção Permanente (EIP), celebrado a 27JAN12, entre a Câmara Municipal de 

Aveiro (CMA), a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e as Associações Humanitárias 

dos Bombeiros Velhos e dos Bombeiros Novos de Aveiro, o Executivo Municipal deliberou aprovar 

as adendas relativas aos direitos dos elementos da EIP. 

As alterações prendem-se substancialmente com o aumento da remuneração base 

mensal de 617€ para 738,05€, com natural reflexo nos subsídios de férias e de natal, em montante 

equivalente à remuneração base. 

O acordo para aumento da remuneração base das EIP foi definido em março, entre a Liga 

Portuguesa dos Bombeiros, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e a agora 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 

 

8. PMAA 2019 – Apoio à realização de ação pontual do Centro Social e 

Paroquial da Vera Cruz 



Inscrito no Registo Municipal de Associações, a IPSS Centro Social da Vera Cruz, 

pretende realizar uma “Festa Intercultural”, com o objetivo de promover o enriquecimento 

intercultural do Município, através do respeito e união entre pessoas de diferentes nacionalidades. 

Neste sentido e seguindo a opção e estratégia política de apoio às Associações através 

do Programa Municipal de Apoio às Associações (PMAA), o Executivo Municipal deliberou aprovar 

o apoio à realização da referida ação pontual, com a cedência do espaço público do Cais da Fonte 

Nova e garantindo a logística necessária para a realização do evento. 

A “Festa Intercultural” prevê a realização de espetáculos culturais, exposição fotográfica, 

exibição de documentários e gastronomia. 

 

9. Desmantelamento de veículos abandonados na via pública 

No âmbito do serviço de recolha, depósito e tratamento de veículos abandonados nas 

várias vias públicas do Município de Aveiro, o Executivo Municipal deliberou desmantelar 29 

viaturas em fim de vida, que foram recentemente recolhidas do espaço público. 

A remoção destes veículos da via pública respeita o conceito de prioridade, quer pela sua 

localização ou avançado estado de degradação, como pelo local onde se encontram, contribuindo 

para a má organização do espaço público envolvente, a que adicionamos sempre a reiterada e 

prioritária preocupação ambiental. 

Dos 29 veículos recolhidos, apenas cinco foram doados pelos seus proprietários ao 

Município, sendo que os restantes 24, de acordo com a lei, foram considerados abandonados, 

decorrido o prazo de 45 dias sem que os seus titulares os tenham reclamado. 

Para a remoção de viaturas abandonadas é necessário desenvolver os contactos 

necessários com os Tribunais e a Autoridade Tributária, de forma a ser possível proceder à sua 

retirada da via pública, situação que torna o processo inevitavelmente mais moroso e para o qual 

pedimos a melhor compreensão dos nossos concidadãos, em recolhas futuras. 

 

10. Parceria com a UA – ESSUA para projeto de inovação social: “CENTR(AR): 

pulmões em andamento” 

Dentro da estratégia e opção política da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) de 

desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis, e apoio a entidades que desenvolvam ações de 

promoção da saúde, o Executivo Municipal deliberou ratificar a “Carta de Compromisso de 

Investimento Social” com a Universidade de Aveiro (UA), para apoio do projeto de inovação social 

da Escola Superior de Saúde (ESSUA), “CENTR(AR): pulmões em andamento”, no  valor de 

5.000€, durante três anos (2019/2021). 



Este projeto visa melhorar a qualidade de vida dos indivíduos portadores de doenças 

respiratórias crónicas, através da reabilitação respiratória, num programa composto 

essencialmente por exercício físico, apoio emocional e psicossocial. 

A CMA irá auxiliar ainda, na identificação de cidadãos com este problema, em como no 

processo de mapeamento dos percursos pedestres e cicláveis para o efeito e com a designação 

de um recurso humano especializado para o acompanhamento e desenvolvimento de todas as 

ações. 

 

11. Alteração do horário de funcionamento do Mercado Manuel Firmino 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a alteração do horário do Mercado Manuel 

Firmino, que passa a estar aberto ao público mais uma hora por dia, das 7h00 às 20h00, de 

segunda a sábado. O horário praticado até ao momento era das 7h00 às 19h00. 

De acordo com a linha estratégica e opção política da Câmara Municipal de Aveiro de 

valorização dos Mercados Municipais, esta alteração visa promover novas dinâmicas económicas 

e contribuir para uma expectável maior afluência de clientes ao espaço. 

Esta alteração entrará em vigor no início do próximo mês de agosto. 

 

12. Alteração às datas das Reuniões de Câmara de agosto e setembro 

Considerando a gestão normal do mês de agosto, em que o número de processos se 

reduz substancialmente e a agenda do Presidente da Câmara para o dia 05SET19, o Executivo 

Municipal deliberou aprovar as alterações às datas das Reuniões de Câmara dos meses de agosto 

e setembro. 

Assim, em agosto, realiza-se apenas uma Reunião de Câmara, no dia 7 (quarta-feira), 

pelas 15h30, com caráter público. 

A primeira Reunião de Câmara de setembro, prevista para o dia 5, irá realizar-se no dia 4 

(quarta-feira), mantendo-se o horário habitual (15h30) e também o seu caráter público. 

Ambas as Reuniões acontecerão nos Paços do Concelho. 

 

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

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


