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EDITORIAL
Caros(as) Munícipes
Nas Eleições Autárquicas do dia 1 de outubro de 2017 os Cidadãos eleitores
do Município de Aveiro tomaram a importante decisão de dar continuidade ao
processo de mudança executado no mandato 2013/2017, tendo os eleitos para
o mandato 2017/2021 na Câmara e na Assembleia Municipal, iniciado funções
com a tomada de posse realizada no passado dia 23 de outubro.
Agora que está escolhido e em funções, o Presidente, a Equipa e o Projeto que
a Aliança com Aveiro apresentou, é tempo de seguir em frente com toda a determinação e empenho na
concretização dos objetivos claramente assumidos para o mandato, naquele que é agora o programa de
governo do Município de Aveiro.
Nesta edição do Boletim Municipal damos nota de ações realizadas e em curso pela Câmara Municipal
de Aveiro (CMA) que expressam essa continuidade que estamos a gerir, numa aposta forte e arrojada
de crescimento e de desenvolvimento, sempre em prol de mais qualidade de vida para os Cidadãos
residentes, e para os que aqui passam algum do seu tempo de trabalho, de cultura e de lazer.
Vamos continuar a gerir a CMA sempre com grande proximidade aos Cidadãos, às Associações e às
Empresas, numa lógica de permanente interação, garantindo a todos uma governação transparente e
decidida, procurando sempre a melhor solução para cada uma das questões que temos em mãos.
As Grandes Opções do Plano e o Orçamento 2018 que estamos a ultimar e que vão ser aprovadas
pelos Órgãos Autárquicos Municipais ainda em 2017, confirmam uma gestão pagadora da enorme dívida
herdada utilizando o empréstimo do Fundo de Apoio Municipal e as receitas que estamos a gerar, assim
como um vasto conjunto de investimentos materiais e imateriais que concretizam o programa de governo
em que se transformou o Projeto escolhido pelos Aveirenses.
Vamos ter um orçamento de cerca de 90 milhões de euros, dos quais cerca de 20 milhões de euros
respeitam ao pagamento da dívida, marcando também pela dimensão destes números, o cumprimento do
Programa de Ajustamento Municipal que estamos a executar com balanço muito positivo e a capacidade
da CMA em fazer investimentos em obra de diversas tipologias, em cultura, promoção territorial, entre
muitas outras áreas.
Acompanhe a atividade da Câmara Municipal de Aveiro e disponha sempre do espaço de comunicação
para partilhar a sua perspetiva, apresentar as suas perguntas, entregar as suas propostas, nomeadamente
utilizando o endereço de email do Presidente CMA, presidente@cm-aveiro.pt.
E fica o convite para que participe nas Boas Festas em Aveiro que disponibilizam um vasto programa de
animação de 1 de dezembro de 2017 a 15 de janeiro de 2018, marcando as comemorações do Natal, da
Passagem do Ano e das Festas de São Gonçalinho.
Venha conhecer o Boletim Municipal de Novembro de 2017.
Contamos Consigo para continuar a realizar Mais e Melhor.
E BOAS FESTAS com FELIZ NATAL e um PRÓSPERO ANO NOVO.

José Ribau Esteves

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
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CERIMÓNIA
DE TOMADA
DE POSSE
DOS
ÓRGÃOS
AUTÁRQUICOS

Decorreu no passado dia 23 de outubro, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho, a sessão de Tomada de
Posse dos órgãos autárquicos de Aveiro - Assembleia
Municipal e Câmara Municipal - para o mandato de
2017/2021.
Na sessão tomaram posse os nove eleitos para a
Câmara Municipal de Aveiro:
José Agostinho Ribau Esteves - ALIANÇA COM
AVEIRO (PPD/PSD.CDS-PP.PPM)
Manuel Oliveira de Sousa - Partido Socialista (PS)
Jorge Manuel Mengo Ratola - ALIANÇA COM AVEIRO
(PPD/PSD.CDS-PP.PPM)
Ana Rita Félix de Carvalho - ALIANÇA COM AVEIRO
(PPD/PSD.CDS-PP.PPM)
João Francisco Carvalho de Sousa - Partido Socialista
(PS)
Joana da Fonseca Valente - Partido Socialista (PS)
João Filipe Andrade Machado - ALIANÇA COM AVEIRO
(PPD/PSD.CDS-PP.PPM)
Luís Miguel Capão Filipe - ALIANÇA COM AVEIRO
(PPD/PSD.CDS-PP.PPM)
Maria do Rosário Lopes Carvalho - ALIANÇA COM
AVEIRO (PPD/PSD.CDS-PP.PPM)
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Nesta sessão tomaram ainda posse os 27 deputados
municipais eleitos diretamente para o órgão

Presidente José Ribau Esteves

deliberativo Assembleia Municipal de Aveiro (e por

> Educação e Desporto

inerência de funções os dez Presidentes de Junta

> Desenvolvimento Económico e Emprego

de Freguesia).

> Obras Municipais

Terminada a sessão de Tomada de Posse, a

> Planeamento e Ordenamento

Assembleia Municipal de Aveiro reuniu para proceder à
eleição da Mesa da Assembleia que ficou constituída

Vereador Jorge Ratola

da seguinte forma:

> Mobilidade e Transportes
> Segurança e Proteção Civil

Presidente: Luís Manuel Souto de Miranda

> Serviços Urbanos e Gestão do Espaço Público

1º Secretário: Maria Arminda Rodrigues de Sousa Correia
2º Secretário: Daniela Marisa Pereira de Magalhães

Vereadora Rita Carvalho
> Atendimento e Modernização Administrativa
> Habitação Social
> Ria, Mar e Vouga

Vereador João Machado
> Ambiente
> Cidadania, Juventude e Seniores
> Empreendedorismo

Vereador Luís Miguel Capão Filipe
> Cultura e Turismo
> Mercados e Feiras
> Saúde
> Toponímia e História Urbana

Vereadora Rosario Carvalho
> Ação Social
> Obras Particulares

DESIGNAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DA CMA
Importa referir que o Presidente assume também
a Administração Geral e os Recursos Humanos,

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro designou

o Vereador Jorge Ratola assume a gestão da área

o Vereador Jorge Ratola para Vice-Presidente, a quem

da Floresta e a Vereadora Rita Carvalho a gestão

cumpre, nos termos legais, substituir o Presidente nas

das Contraordenações.

suas faltas e impedimentos.
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GABINETE DE APOIO
AO EXECUTIVO
O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro nomeou
para o Gabinete de Apoio ao Presidente e aos
Vereadores que exercem funções a tempo inteiro os

COMISSÕES
LIQUIDATÁRIAS DAS
EMPRESAS MUNICIPAIS
» Aveiro-Expo - Parque de Exposições, EM - em
Liquidação
Presidente: José Agostinho Ribau Esteves, Presidente
da Câmara Municipal
Vogal: Luís Miguel Capão Filipe, Vereador da Câmara

seguintes elementos:

Municipal

Chefe de Gabinete: Guilherme Carlos

» Moveaveiro - Empresa Municipal de Mobilidade, EM

Adjunto: Rogério Carlos
Secretária do Presidente: Paula Freire
Secretários dos Vereadores: Eugénia Teixeira,

- em Liquidação
Presidente: José Agostinho Ribau Esteves, Presidente
da Câmara Municipal

Ana Manuel Pereira e Carlos Pedro Lopes

Vogais: Jorge Manuel Mengo Ratola e Rosário Lopes

REUNIÕES DA CÂMARA

» TEMA - Teatro Municipal de Aveiro, EM - em

O Executivo Municipal fixou a periodicidade quinzenal

Presidente: José Agostinho Ribau Esteves, Presidente

para a realização das reuniões de Câmara ordinárias,

da Câmara Municipal

que terão lugar nas primeiras e terceiras quintas-feiras

Vogais: Luís Miguel Capão Filipe e Rosário Lopes

de cada mês, com início às 15.30 horas. As reuniões a

Carvalho, Vereadores da Câmara Municipal

Carvalho, Vereadores da Câmara Municipal

Liquidação

realizar nas primeiras semanas do mês serão públicas,
sendo o período de intervenção do público fixado

» EMA - Estádio Municipal de Aveiro, EM - em Liquidação

a partir das 17.30 horas. As reuniões a realizar nas

Presidente: José Agostinho Ribau Esteves, Presidente

terceiras semanas de cada mês serão privadas.

da Câmara Municipal

Quando a data da reunião de Câmara coincidir com

Vogais: Rosário Lopes Carvalho, Vereadora da Câmara

um Feriado Nacional ou Municipal a reunião ordinária

Municipal e Rogério Paulo dos Santos Carlos, Adjunto

realizar-se-á na quarta-feira anterior.

do Gabinete de Apoio à Presidência.
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APOIO
À GESTÃO ESCOLAR
A Câmara Municipal de Aveiro aprovou um conjunto de
matérias relacionadas com o apoio à Gestão Escolar
das quais se dá nota sumária de seguida:
Protocolo de colaboração para serviços de refeições
escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico | ano
letivo 2017/2018
Considerando a existência de estabelecimentos de
ensino que não dispõem de condições estruturais para
garantir os serviços de apoio à Família, nomeadamente
serviços de refeições a todos os Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico, tornando-se necessário salvaguardar
a prestação dos referidos serviços durante o ano
letivo 2017/2018, foram aprovados os Protocolos de
Colaboração a celebrar com o Centro Social e Paroquial
de S. Jacinto, Centro Social e Paroquial da Vera Cruz,
Florinhas do Vouga, Centro Social de Esgueira e
Centro de Infância Arte e Qualidade, representando um

PROGRAMA
MUNICIPAL
DE APOIO ÀS
ASSOCIAÇÕES
Foram assinados, no passado mês de julho, os
contratos dos apoios financeiros com as associações
do Município de Aveiro, representando um investimento
global de aproximadamente 800.000€.
Além de todo o trabalho de cooperação realizado

investimento estimado de 13.799,43€.

ao nível do apoio logístico, da isenção de taxas, da

Adenda ao Protocolo de colaboração celebrado entre

materiais, entre outros, a CMA procedeu ao lançamento

a Câmara Municipal de Aveiro e o Agrupamento de
Escolas de Aveiro | ano letivo 2016/2017
Tendo em conta que no Protocolo de colaboração
celebrado entre a Câmara Municipal de Aveiro e
o Agrupamento de Escolas de Aveiro não foram
considerados valores para pagamento de aquecimento
dos JI e EB1 das Barrocas, a adenda ao referido
Protocolo foi aprovada, representando um novo
investimento de 2.621,98€.
Protocolo de colaboração para Apoio à Gestão
Escolar | ano letivo 2017/2018
Foram aprovados os protocolos de colaboração para
Apoio à Gestão Escolar para o ano letivo 2017/2018
a estabelecer com os Agrupamentos de Escolas do
Município de Aveiro, representando um investimento no
valor de 107.776,20€.

cedência de edifícios, equipamentos, transportes e
do Programa Municipal de Apoio às Associações
(PMAA), visando apoiar financeiramente a atividade
e os investimentos das Associações do Município de
Aveiro.
Esse apoio da CMA às Associações foi possível em
termos financeiros e legais, por força da conquista de
capacidade financeira pela boa gestão da CMA e pelo
cumprimento da Lei dos Compromissos desde o final de
abril de 2017.

ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA
DA TABOEIRA

Os referidos protocolos visam contribuir para o Apoio

O Executivo Municipal aprovou a minuta de Contrato-

à Gestão Escolar, traduzindo-se no pagamento das

Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar

despesas correntes inerentes ao funcionamento dos

entre o Município de Aveiro e a Associação Desportiva

estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do 1.º

da Taboeira, de forma a regularizar o pagamento das

Ciclo do Ensino Básico da rede pública concelhia, no

obras finais do Complexo Desportivo da Taboeira, no

consumo de refeições escolares e na atribuição de

valor de 318.846,69€, relativas as obras de recuperação

auxílios económicos a alunos carenciados do 1.º Ciclo

da primeira fase bem como dos trabalhos que não

do Ensino Básico.

foram previstos no projeto inicial.
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FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
Integrado no concurso público lançado pela CI Região
de Aveiro para o fornecimento de energia elétrica
em mercado liberalizado, a Câmara Municipal de
Aveiro adjudicou à EDP Comercial - Comercialização
de Energia SA. a componente correspondente ao

22 ASSISTENTES
OPERACIONAIS NOS
JARDINS DE INFÂNCIA

Município de Aveiro no valor de 3.951.913,10€
(acrescidos de IVA) pelo período de 2 anos.

e de complexa tramitação burocrática iniciado em

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO ACESSO AO
CAIS DE ESGUEIRA

dezembro de 2016.

A Câmara Municipal de Aveiro, em parceria com a EDP

Com a admissão destas 22 Profissionais, a CMA

Distribuição investiu cerca de 20.000€ na instalação de

põe termo a uma situação inacreditável de muitos

rede de iluminação pública no arruamento de acesso

anos, em que este importante apoio ao normal e bom

ao Cais de Esgueira, valorizando a zona e contribuindo

funcionamento dos vários Jardins de Infância foi

para a melhoria das condições de segurança para

prestado por Profissionais contratados pelas Juntas de

circulação rodoviária, pedonal e ciclista.

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) contratou 22
Assistentes Operacionais para os Jardins de Infância
do Município de Aveiro, terminando um processo longo

Freguesia, através de contratualização com a Câmara
Municipal que assumia as despesas dos ordenados,
mantendo estas profissionais numa situação de
instabilidade na transição de cada ano letivo, dado que
esses contratos eram precários e de 10 meses por ano.
O primeiro dia de trabalho começou com uma reunião
de boas vindas e de trabalho com o Presidente da
Câmara e com os responsáveis técnicos municipais
da Educação e dos Recursos Humanos, seguindo-se a
apresentação nos respetivos Agrupamentos e Jardins

VEÍCULOS
ABANDONADOS
E RECOLHIDOS
NA VIA PÚBLICA

de Infância.

O Executivo Municipal aprovou que fossem declarados

Concluído todo o processo, a CMA aproveita

abandonados e sem interesse para a Autarquia os

para agradecer toda a colaboração e cooperação

31 veículos recolhidos pela CMA / Divisão de Polícia

prestada pelas Juntas de Freguesia na gestão deste

Municipal e Fiscalização, os quais se encontram

processo ao longo dos anos, bem como agradecer às

depositados no Parque da GNR, bem como a

Profissionais que desempenharam funções durante

sua alienação, resolvendo velhos problemas de

esse tempo e que não foram selecionadas neste

insalubridade do espaço público, provocadas pelo

processo de recrutamento.

abandono de viaturas privadas.

INCÊNDIOS
NO MUNICÍPIO DE AVEIRO
boletim municipal aveiro
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A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) agradece a Todos
quantos combateram, especialmente aos Bombeiros
Velhos e aos Bombeiros Novos de Aveiro, aos
Bombeiros de Albergaria-A-Velha e da The Navigator
Company, aos Funcionários Municipais e aos Cidadãos,
numa operação em que o Presidente da CMA se

ADRA
OFERECE ÀGUA

envolveu diretamente na sua gestão no terreno com o

A Câmara Municipal de Aveiro congratula-se pela

Vice Presidente Jorge Ratola, sob a liderança notável

decisão da empresa AdRA - Águas da Região de

do Comandante Carlos Pires dos Bombeiros Velhos de

Aveiro na oferta da água utilizada para o combate aos

Aveiro, e com resultados muito positivos num contexto

incêndios que afetaram a região de Aveiro nos dias

de grande complexidade e dificuldade, tendo-se evitado

15 e 16 de outubro, tendo-se registado um consumo

males muito maiores.

adicional de 7.000m3 de água.

Na sequência dos incêndios dos passados dias 15 e

Assim, qualquer cliente que tenha utilizado água na

16 de outubro a Câmara Municipal de Aveiro (CMA)

rede de pública para o combate aos incêndios e que

estabeleceu um conjunto de procedimentos internos

venha a receber uma fatura com consumos anormais

com o objetivo de coordenar as ações no tereno de

poderá contactar a AdRA solicitando a reanalise da

levantamento e caracterização do impacto, estando o

referida fatura (mais informações em www.adra.pt).

processo a ser gerido pelo Gabinete de Proteção Civil
da CMA, devendo as comunicações ser dirigidas para o
email: smpc@cm-aveiro.pt.

DELIMITAÇÃO DE ÁREA
DE RECONSTRUÇÃO
URGENTE
Considerando que no passado dia 15 de outubro o
Município de Aveiro foi afetado por um grande incêndio
que deflagrou com especial gravidade nas Freguesias
de Requeixo, N. Sra. de Fátima e Nariz, Eixo e Eirol, e
Oliveirinha, assim como a entrada em vigor do Decretolei n.º 130/2017 de 9 de outubro, a Câmara Municipal
de Aveiro aprovou a proposta de “delimitação de área
de reconstrução urgente para habitação ou atividade
económica” conforme o artigo 4.º do referido Decreto-lei,
seguindo para a apreciação pela Assembleia Municipal.
Com base no mesmo Decreto-Lei, foi ainda aprovada
a proposta a submeter a deliberação da Assembleia
Municipal de dispensa de todas as consultas,
considerando a localização em causa e desde que
a reconstrução do edifício respeite a implantação e
alinhamentos existentes, fixando um prazo de vigência
de um ano, integrando agilização de processos de
licenciamento, isenção de taxas entre outros apoios.

A Câmara Municipal de Aveiro associa-se à campanha
de sensibilização “Vamos fechar a torneira à seca”,
desenvolvida pelo Ministério do Ambiente, Águas de
Portugal, Agência Portuguesa do Ambiente e ERSAR.
A campanha tem por objetivo consciencializar todos os
portugueses de que um minuto de desperdício de água
é o suficiente para garantir as necessidades básicas
diárias de 1 milhão de pessoas.
A CMA tem vindo a desenvolver um trabalho de
poupança no consumo de água para rega dos espaços
verdes que a CMA tem vindo a desenvolver nos últimos
anos, assinalando-se uma redução acentuada no
consumo de 2016 face a 2015 (consumo de 2015 foi de
56.049m3 representando uma despesa de 120.317,40€
e em 2016 foi de 48.095 m3 representando uma
despesa de 81.576,31€) mantendo-se a tendência de
redução também no presente ano de 2017.
Para mais informações consulte o microsite:
www.fecheatorneira.pt
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MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE
A CMA E O INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA
E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA
O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA)

e posteriormente da obra que será executada nos

e o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto

terrenos do Estado disponíveis do lado sul do Convento

de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça

e da Igreja das Carmelitas, estimando-se que a sua

(IGFEJ) assinaram, no passado dia 9 de agosto,

conclusão possa ocorrer em 2020, entendem as Partes

um Memorando de Entendimento entre ambas as

signatárias do memorando (CMA e IGFEJ) que deverão

entidades, cumprindo mais uma etapa importante do

ser revistas as condições de utilização das instalações

processo de negociação e acordo para a gestão dos

do “Convento das Carmelitas” por aquele Tribunal, por

edifícios dos Tribunais em Aveiro.

forma a serem acautelados os interesses da CMA e a

A CMA e o então Instituto de Gestão Financeira e

devida preservação do edifício em causa.

Infraestruturas da Justiça, I.P., ao qual sucedeu nas

A CMA e o IGFEJ acordaram em vir a promover o

suas competências o atual IGFEJ, celebraram um

arrendamento do “Convento das Carmelitas”, atuais e

Protocolo em 2 de abril de 2009, pelo qual o Município

provisórias instalações do Tribunal Administrativo e

cedeu parte das instalações de edifício da sua

Fiscal de Aveiro, solicitando a competente avaliação

propriedade, designado “Convento das Carmelitas”,

à Direção-Geral do Tesouro e Finanças, do Ministério

ao Ministério da Justiça, para instalação do Tribunal

das Finanças, que homologará o valor da renda mensal

Administrativo e Fiscal de Aveiro.

que o IGFEJ vai passar a pagar à CMA, e em revogar o

A cedência de utilização foi acordada a título gratuito e

Protocolo em vigor, logo que o referido arrendamento

provisório, até à instalação definitiva daquele Tribunal

seja autorizado pelas Entidades competentes, com

noutro edifício, não tendo sido definido qualquer limite

celebração do competente contrato de arrendamento.

temporal para a sua duração, nem estabelecidas

O projeto das obras urgentes de conservação e

outras condições para a sua utilização, sendo que

beneficiação do “Convento das Carmelitas” está em

as hipóteses definidas no passado para a instalação

fase final de elaboração seguindo de imediato para a

definitiva do Tribunal não se concretizaram por decisão

execução das obras, numa operação feita e paga pelo

dos sucessivos Governos.

IGFEJ, com um valor estimado de 60.000€, e que conta

Tendo em consideração que até à presente data não

com a cooperação institucional e técnica da CMA,

foi ainda possível disponibilizar aquelas instalações, e

garantindo-se assim a boa preservação do edifício e

que o processo de construção de um novo edifício para

as devidas condições de trabalho dos Profissionais

o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro (e outros

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro e os

Tribunais) se encontra em fase de desenvolvimento

Cidadãos utilizadores.

do programa preliminar visando a execução do projeto

boletim municipal aveiro
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A Câmara Municipal de Aveiro e o Banco Alimentar
contra a Fome de Aveiro assinaram um Protocolo de
Cooperação financeira para comparticipação da renda
do novo espaço localizado nas proximidades da Escola
das Barrocas / Agras, representando um apoio anual
de 12.000€.
O Banco Alimentar de Aveiro, em atividade desde 1997,
tem promovido a recolha e distribuição de toneladas
de produtos, apoiando centenas de instituições
na Região de Aveiro, encontrando-se instalado no

BANCO ALIMENTAR
CONTRA A FOME
MUDA DE INSTALAÇÕES

edifício onde até ao passado dia 01 de janeiro de 2017
também operava a empresa municipal de mobilidade
MoveAveiro.
Com o início dos trabalhos da empreitada do Centro
Coordenador de Transportes de Aveiro concretizouse também a mudança de instalações do Banco
Alimentar contra a Fome de Aveiro, numa operação
apoiada pelos Serviços da Câmara Municipal de Aveiro,
num processo exemplar de articulação institucional
entre as duas Entidades.
Importa ainda referir que a alteração de instalações
representou uma oportunidade de melhoraria das
condições de armazenamento, incluindo a capacidade
de armazenamento a frio, assegurando que a atividade
desenvolvida continua com os elevados padrões de
qualidade do serviço que a caracterizam.
Nova localização:
Rua dos Andoeiros S/Nº Glória-Vera-Cruz
3800 -100 Aveiro

Uma vez que está em fase final de execução a primeira
empreitada de qualificação dos apartamentos de
habitação social no Bairro de Santiago, ficando a dispor
de 42 habitações em condições de serem atribuídas
em regime de arrendamento apoiado, encontra-se
aberto o “Concurso por Classificação para Atribuição
de Habitação em regime de arrendamento apoiado
propriedade do Município de Aveiro”.
Toda a informação está disponível no Gabinete de
Atendimento Integrado da Câmara Municipal para

LANÇAMENTO
CONCURSO DE
HABITAÇÃO SOCIAL

consulta e apresentação dos processos de candidatura.
Recorde-se que esta primeira empreitada de qualificação
de apartamentos no Bairro de Santiago representa um
investimento da Câmara Municipal de Aveiro de 321 mil
euros estando a intervir ao nível dos revestimentos das
paredes, tetos e pavimentos, janelas e portas, redes de
esgotos e eletricidade e rede de distribuição de água,
conferindo condições de habitabilidade a fogos que
tinham perdido essas condições.
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CLUBE ESTRELA AZUL
NOVO CAMPO
SINTÉTICO
Estão em curso as obras de preparação do campo de
futebol do Clube Estrela Azul, em Cacia, que passa a
usufruir de um novo relvado sintético.
Trata-se de um investimento da Câmara Municipal de
Aveiro no Estrela Azul, no valor de 220.000€, assumido
no âmbito do Contrato-Programa de Desenvolvimento

ACR DA BARROCA
NOVO RELVADO

Desportivo assinado no passado dia 22 de julho, o qual

Na sequência do Contrato-Programa de

será financiado em três tranches, sendo a primeira em

Desenvolvimento Desportivo assinado entre a Câmara

2017, no valor de 80.000€, e a restantes duas nos anos

Municipal de Aveiro e a Associação Recreativa

seguintes, no valor de 70.000€ cada.

e Cultural da Barroca, na vertente de apoio ao

Trata-se de uma obra de grande complexidade que

investimento, estão concluídas as obras de colocação

prevê a regularização do retângulo de jogo, a colocação

do novo relvado sintético.

de todo o sistema de rega e canaletes laterais, bem

Depois de colocado todo o sistema de rega e a

como à instalação de um reservatório de água que

necessária regularização do piso, foi instalado o tapete

permitirá regar o relvado sempre que necessário.

verde, ansiosamente esperado pelo Clube e por todos

Nesta empreitada está também incluída a instalação

os seus atletas dos escalões de formação.

de novas balizas e bancos de suplentes, ficando o

Com um investimento global de 160.000€, financiado

complexo dotado de todas as condições para a boa

pela Câmara Municipal em três anos, com uma

prática do futebol, permitindo que os vários escalões

primeira tranche de 60.000€ em 2017, uma segunda

de formação do clube possam desfrutar do mesmo.

de 50.000€ em 2018 e a última de igual valor em 2019,

Com este importante investimento, a Freguesia

esta é uma importante aposta no desporto em geral,

de Cacia fica com uma infraestrutura desportiva

e no futebol de formação em particular, capacitando o

de grande qualidade, mais atrativa para os jovens

clube de condições para desenvolver a sua atividade

praticantes de futebol, e o Clube Estrela Azul

principal, honrando um compromisso de vários anos.

capacitado para dar continuidade ao excelente trabalho

A inauguração acontecerá no próximo dia 3

que tem vindo a realizar ao longo dos anos.

de dezembro.

PROTOCOLO DE
COOPERAÇÃO COM A
FEDERAÇÃO EUROPEIA
DE SURF

SELEÇÃO DE SURF DA
ESCÓCIA EM ESTÁGIO
NO CARSURF

A Câmara Municipal de Aveiro e a Federação

O Centro de Alto Rendimento de Surf de São Jacinto

Europeia de Surf celebraram um Protocolo de

recebeu, de 5 a 12 de setembro, o estágio da Seleção

Cooperação no âmbito da organização de uma etapa

da Escócia de Surf, orientado pelo treinador português

do circuito europeu de bodyboard que o Centro de

Pedro Barbudo.

Alto Rendimento de Surf de São Jacinto (CARSURF)

Ao longo de uma semana a Seleção Escocesa teve a

acolheu entre os dias 28 e 30 de julho, integrada no seu

oportunidade de usufruir das instalações do Centro

Programa de Desenvolvimento Desportivo.

de Alto Rendimento e surfar as ondas de São Jacinto

A prova integrou a segunda etapa do European Tour of

e de outras praias da região, tendo o balanço do

Bodyboard (ETB) 2017 com duas competições (Open

estágio sido extremamente positivo, enaltecendo as

e Júnior), tendo participado cerca de seis dezenas de

excecionais condições de São Jacinto para este tipo de

atletas, nesta que foi a segunda de quatro etapas que

trabalho técnico.

compõem o ETB 2017.

A comitiva escocesa foi composta pelos atletas Kieran

Em 2017, 17 anos depois do último evento, as provas

David Cameron, Megan Rachael Mackay, Mark Michael

internacionais voltaram a São Jacinto e ao Município

Boyd, Mark Ian Cameron e Samuel Christopherson que

de Aveiro, estando a Câmara Municipal de Aveiro

aproveitaram a oportunidade para se prepararem para

apostada em receber provas internacionais dos

o Campeonato da Europa de Nações, que decorreu de 7

desportos de ondas com regularidade, no âmbito das

a 17 de outubro em Stavenger, na Noruega.

ações de dinamização do Centro de Alto Rendimento
do Surf e de promoção turística de São Jacinto e do
Município de Aveiro.
Para além de todo o aspeto competitivo, a etapa
do Aveiro EuroBodyBoard Pro 2017 pretendeu dar
visibilidade às condições locais para a prática do surf
e suas variantes, dar a conhecer e internacionalizar o
CARSurf de São Jacinto.
Este foi o primeiro evento de relevância internacional do
CARSurf de São Jacinto, realizando a sua apresentação
internacional numa aposta que se pretende prosseguir
com mais eventos desta natureza.
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OBRAS NO
MUNICÍPIO
QUALIFICAÇÃO
DA ROTUNDA
DO MARNOTO
A Rotunda do Marnoto (no nó das Pirâmides) foi
alvo de uma intervenção de qualificação, com
substituição dos inertes que integram o arranjo
paisagístico, num investimento da Câmara Municipal
de Aveiro em cerca de 14.000€. Trata-se de mais um

CAIS DOS
PESCADORES
DE SÃO JACINTO

investimento com o objetivo de qualificar o espaço
urbano da Cidade de Aveiro.

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) tem o concurso
público aberto para a empreitada do novo Cais
dos Pescadores de São Jacinto. Trata-se de um
investimento de 345.000€ que irá potenciar a
competitividade da zona e a valorização dos produtos
da pesca, aumentando a funcionalidade dos serviços

face às condições existentes no local, uma vez que

INTERVENÇÃO NA
RUA BOMBEIROS
DA CELULOSE
(CACIA)

foi feito sem avaliação geotécnica. Neste sentido,

Integrado na operação de investimento da The

foi necessário desenvolver um novo projeto, com a

Navigator Company (NVG) em Cacia e após

empresa projetista Consulmar, tendo como premissa

execução do novo muro e vedação da fábrica na

a utilização, sempre que possível, dos elementos e

Rua Bombeiros da Celulose, a Câmara Municipal

materiais já adquiridos e que se destinavam ao projeto

de Aveiro acordou com a NVG a reformulação da

anterior, minimizando assim o investimento final,

zona pedonal adjacente com construção de novo

estando também a ser desenvolvidas diligências junto

passeio, ciclovia e espaço verde junto ao novo

do Mar 2020 para cofinanciar este novo investimento

muro, representando um novo investimento de

no atual quadro de Fundos Comunitários.

aproximadamente 50.000€ suportado pela NVG.

oferecidos aos pescadores e melhorando as condições
de segurança da realização da atividade.
Este novo concurso surge após a CMA considerar a
impossibilidade de execução da totalidade do projeto
antigo do Cais dos Pescadores para São Jacinto, por
incompatibilidade do dimensionamento das estruturas

OBRAS NO MUNICÍPIO
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ROTUNDA DA
RUA DO CARDAL
JUNQUEIRA TERMINADA A Rua do Cardal, no Bonsucesso na freguesia de
A Rotunda da Junqueira, em Cacia, já está terminada.

Aradas, após a obra de construção da rede de águas

Tratou-se de um investimento na ordem dos 180.000€

pluviais e a sua repavimentação, conhecerá outra

da Câmara Municipal de Aveiro na melhoria das

importante obra de dinamização comunitária e de lazer.

infraestruturas rodoviárias e de segurança para quem

Trata-se, assim, da instalação de um equipamento

diariamente utiliza a antiga EN109.

de utilização coletiva para crianças e adultos (parque
infantil e equipamentos geriátricos), bem como a
criação de zonas informais de estadia e picnic.
A CMA está a terminar o projeto seguindo-se o
concurso para a realização da obra.

CENTRO
COORDENADOR
DE TRANSPORTES
Estão em curso as obras do Centro Coordenador de
Transportes, no seguimento do processo de concurso
público que a empresa Aveirobus / ETAC desenvolveu
no âmbito da operação da Concessão dos Transportes
Públicos de Aveiro.
A obra representa um investimento de perto de
417.000€ e está a ser executada pela empresa SAVECOL

SUBSTITUIÇÃO DO
DECK NO CANAL
DO CÔJO

Sociedade Aveirense de Construções Civis, Lda.

O deck existente na zona de esplanada junto ao canal

Com esta obra está dado mais um importante passo

do Côjo está a ser substituído pela empresa TOSCCA

para a qualificação e ativação do Centro Coordenador

Equipamentos em Madeira Lda, representando um

de Transportes junto à Estação da CP, assumindo esta

novo investimento da Câmara Municipal de Aveiro

infraestrutura uma importante função na gestão dos

de aproximadamente 35.000€, tendo como objetivo

transportes rodoviários na Cidade, do Município e da

a valorização do espaço público potenciando o

Região de Aveiro.

aparecimento de novas dinâmicas comerciais.
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MARINHA DA
TRONCALHADA

CASA MUNICIPAL DA
JUVENTUDE

Está a decorrer a obra de manutenção da Marinha

Foi adjudicada a empreitada para reabilitação da Casa

da Troncalhada no valor de 43.000€ pela empresa ASO

Municipal da Juventude à empresa PEMI - Construção e

Construções, Lda.

Engenharia, Lda. pelo preço de 144.765,92€ (acrescidos

Esta empreitada segue a opção política de

de IVA) e um prazo de execução de cinco meses.

investimento regular da Câmara Municipal nos seus

Desde a reabilitação do edifício para instalação da

equipamentos e espaços devidamente planificado e

Casa da Juventude em 1999 não foi realizada até ao

com sustentabilidade financeira.

momento nenhuma grande intervenção de manutenção
e conservação do espaço, existido atualmente vários
problemas de infiltrações na cobertura e caixilharias,
assim como um desajustamento da organização do
espaço interior para as atuais dinâmicas do Casa, e
a necessidade de criação de instalações sanitárias
adaptadas aos indivíduos com mobilidade reduzida.

INTERVENÇÃO
NA RUA JOÃO
FRANCISCO DO CASAL
Está concluída a intervenção da empresa AdRA infraestrutura de abastecimento de água na Rua João

VARIANTE DE CACIA

Francisco do Casal (na Zona Industrial de Taboeira),

Integrado no Plano de Pormenor da Zona Industrial

um investimento de 168.000€ , numa aposta contínua

de Cacia encontra-se em construção a nova

de melhoria do serviço prestado.

Variante Rodoviária de Cacia, um investimento

Em simultâneo a Câmara Municipal de Aveiro está a

total de cerca de 1.2 M€ , cuja execução está em

contratar uma prestação de serviços para a elaboração

pleno desenvolvimento, constituindo uma condição

do projeto de execução para a requalificação deste

necessária para a construção da nova fábrica, para

importante arruamento de acesso à Zona Industrial

a qualidade de vida dos residentes na zona nascente

de Taboeira, prosseguindo o trabalho intenso de

de Cacia e para a segurança dos automobilistas que

intervenções de qualificação dos arruamentos.

circulam naquela zona.

Águas da Região de Aveiro para substituição da

OBRAS NO MUNICÍPIO
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AVALIAÇÃO
DO TALUDE

BELA VISTA

Está em curso o processo de avaliação da

da Bela Vista, com o objetivo de melhorar o ambiente

estabilidade do talude e das estruturas de suporte

urbano do Bairro, criando dois novos espaços públicos

existentes na Rua Padre Arménio Costa Júnior /

com Parque Infantil e Zona de Estar ocupando

Rua Jaime Moniz, visando a garantia da sua boa

duas parcelas de terreno que ficaram livres após

condição e a perspetiva de execução de uma obra que

a demolição das habitações socias devolutas aí

consolide e qualifique esta área.

existentes. Com esta obra dar-se-á um contributo para

O trabalho está a ser desenvolvido pela Universidade

a dinamização social e comunitária do Bairro da Bela

de Aveiro representando um investimento da Câmara

Vista, o que se reveste de relevante importância para a

Municipal de Aveiro de aproximadamente 25.000€.

vivência desta área urbana.

Está em curso a intervenção paisagística no Bairro

INVESTIMENTO
NA SAÚDE
Estão em curso as obras de remodelação das
Unidades de Saúde Familiar de São Bernardo e de
São Jacinto. Integrado no investimento da Saúde
também a USF de Oliveirinha (cujo concurso ainda
decorre) e a USF de Aradas (obra já adjudicada)
serão reabilitadas, com o objetivo de melhorar as
atuais infraestruturas adequando-as às necessidades

LUMINÁRIAS LED
NO MUNICÍPIO

de prestação de cuidados de saúde primários,
melhorando as condições térmicas e de ventilação
dos edifícios assim como a funcionalidade de alguns
dos compartimentos existentes.
Também a USF de Eixo terá uma intervenção de

Integrado no novo Anexo I do contrato de concessão

qualificação, estando neste momento a ser desenvolvido

de distribuição de eletricidade em baixa tensão

o respetivo projeto.

(iluminação pública), a EDP já renovou, em parceria

Com a qualificação das cinco USF a Câmara Municipal

com a Câmara Municipal de Aveiro, 667 luminárias

de Aveiro irá investir aproximadamente 750.000€ a

alterando-as para tecnologia LED, dando continuidade

cofinanciar no Centro 2020 no âmbito do Pacto de

aos investimentos regulares de qualificação da rede de

Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade

iluminação pública.

Intermunicipal da Região de Aveiro.
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ACESSO
AO MOLHE NORTE
Em julho passado foi assinado o protocolo de
colaboração o entre a Câmara Municipal de Aveiro e
o Exército Português para a construção da vedação
poente do RI 10, dando-se assim um passo importante
para a ativação de um acesso ao Molhe Norte da Barra
e da Ria de Aveiro.

SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL
NOVA EMPREITADA
Está concluída a empreitada para execução de
sinalização horizontal em paragens de autocarro,
um investimento de 21.000€ dias, pintando 170
zonas de paragens “BUS STOP” distribuídas por
todo o Município, reforçando a segurança rodoviária
e dando continuidade à melhoria dos serviços
prestados aos Cidadãos.

Neste momento está em curso a contratação da
empresa para a execução da obra.

REABILITAÇÃO DA
RUA DA MARITONA E
RUA CONSELHEIRO
ARNALDO VIDAL
(OLIVEIRINHA)

QUINTA DO CRUZEIRO
E RUA LUÍS DE CAMÕES
(ESGUEIRA)
A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) está a qualificar o
espaço público na Quinta do Cruzeiro e na Rua Luís de
Camões, em Esgueira, representando um investimento

A empreitada de Reabilitação da Rua da Rua da

de aproximadamente 150.000€.

Maritona e Rua Conselheiro Arnaldo Vidal, em

Com esta intervenção na Quinta do Cruzeiro, a CMA irá

Oliveirinha, já teve início.

construir uma infraestrutura rodoviária de ligação da

Num investimento de 350.000€, a intervenção irá

Estrada do Olho de Água às Ruas Américo Ramalho e

permitir a alteração do pavimento para betuminoso

Guerra de Abreu. Ainda na Quinta do Cruzeiro a CMA

(eliminando o cubo de granito), intervindo na drenagem

está em negociação com os proprietários dos terrenos

de águas pluviais, criação de zonas de estacionamento

que atualmente interrompem a Rua de Santo André,

e passeios, melhorando a segurança da circulação para

tendo em vista a construção do troço de arruamento em

peões e automóveis.

falta e que ligará a referida Rua à Rua Guerra de Abreu.

OBRAS NO MUNICÍPIO
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ESCOLAS MAGALHÃES LIMA E JOÃO AFONSO
Decorrem a bom ritmo as empreitadas de Requalificação
da Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima
(em execução pela empresa SAVECOL Sociedade
Aveirense de Construções Civis, Lda.) e da Escola Básica
João Afonso de Aveiro (em execução pela empresa PEMI
Construção e Engenharia Lda.) representando um novo
investimento da Camara Municipal de aproximadamente

PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERVENÇÃO

2,5 M € a cofinanciar pelo Portugal 2020 no âmbito do

NAS REABILITAÇÕES:

Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da

> renovação das instalações sanitárias

CI Região de Aveiro.

> renovação de todas as infraestruturas

A Educação assume-se como uma aposta política

(elétricas, gás, água, saneamento e pluviais)

prioritária na qual a CMA reconhece a necessidade

> melhoria no conforto térmico dos edifícios

de realização de importantes investimentos visando

> recuperação do pavilhão (Escola João Afonso)

a melhoria das condições para o ensino através da

> recuperação dos espaços exterior

requalificação do parque escolar.

> requalificação das coberturas dos edifícios

Está em curso a obra para construção da nova Escola
Básica de São Bernardo um novo investimento da
Câmara Municipal de Aveiro de aproximadamente
709.000€ em execução pela empresa Construções
Tinoco Gomes, Lda.
A nova Escola Básica de São Bernardo será um
edifício de arquitetura contemporânea, integrado
na EB 2,3, implantado entre o refeitório e o pavilhão
polidesportivo, oferecendo espaços confortáveis e
transportando uma luz constante, constituído por oito

NOVA ESCOLA BÁSICA
DE 1.º CICLO
DE SÃO BERNARDO

salas alinhadas, distribuídas por dois pisos, servidas
por corredores (um por piso). O edifício terá ainda uma
sala polivalente com galeria superior e a cobertura é
em telhado com painéis solares.
Com esta nova Escola será substituída a “Escola
Provisória” já com oito anos, que funciona em
contentores, instalados debaixo de uma cobertura de
estrutura metálica que vai ser aproveitada para área
de recreio coberto desta nova EB 1, que vai funcionar
integrada na EB 2,3 de São Bernardo.
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plano estratégico de desenvolvimento urbano da cidade de aveiro

EM OBRA >
PONTE DE SÃO JOÃO
Decorrem os trabalhos de construção da Ponte de São
João, no seguimento do resultado da avaliação feita às
infraestruturas existentes nos canais urbanos da Ria
de Aveiro (em particular as pontes, muros e sistema de

INTERVENÇÃO NO
JARDIM DE SANTIAGO

eclusas e comportas).
Esta avaliação concluiu pela urgência de realizar
uma intervenção na Ponte de São João e de
renovação do sistema de eclusas e comportas
essencial para o controlo dos níveis de água no

Está em curso a obra de requalificação do Jardim

interior dos canais urbanos.

de Santiago, representando um investimento de

Seguiu-se a contratação de serviços especializados,

285.000€ (executado pela empresa HFN - Henrique

pelo valor de 53.000€ para elaboração dos projetos

Fernandes e Neto, SA).

de execução para reabilitação das infraestruturas

Pretende-se criar novas dinâmicas e novos usos,

auditadas, tendo o projeto da Ponte de São João sido o

melhorar o espaço verde existente e fazer a sua

primeiro a ficar pronto.

ligação e integração ao Parque da Cidade (Baixa de

A obra está a ser executada pela empresa Geonorte

Santo António, Infante D. Pedro, Parque dos Amores

- Geotecnia e Fundações especiais Lda. pelo custo

e Santiago) cujos espaços, ao contrário deste,

de 602.000€, integrando-se no PEDUCA - Plano

tiveram obras nos últimos anos com apoio dos

Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de

Fundos Comunitários.

Aveiro, cofinanciado no Portugal 2020.

boletim municipal aveiro
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REABILITAÇÃO DO
SISTEMA DE ECLUSAS
A reabilitação do sistema de eclusas do Canal
das Pirâmides, foi adjudicada à empresa Correta

EM CONCURSO >

Construções Lda. pelo preço de 590.998€ e um prazo
de execução de 180 dias.
O sistema de eclusas representa uma estrutura
essencial para a gestão dos níveis de água nos canais
urbanos da Cidade de Aveiro e para a sua navegação,
que atualmente apresenta um elevado estado de
degradação colocando em risco a gestão dos níveis de
água no seu interior, sendo esta intervenção o segundo
grande investimento nas infraestruturas dos canais
urbanos da Cidade de Aveiro.

HABITAÇÃO SOCIAL
Está a decorrer o concurso público para a requalificação
de edifícios de habitação social no Bairro de Santiago
pelo preço base de 2 M€ (acrescidos de IVA) . A
intervenção promovida pela CMA é dirigida, nesta fase,
a doze Blocos de Habitação, nos edifícios em que o
Município detém mais de 90% das suas frações, através
da intervenção nas partes comuns e infraestruturas,
melhorando as condições de habitabilidade, o conforto
térmico, acústico e as condições de acessibilidade.

COMPORTA DO CANAL
DO PARAÍSO

Esse projeto de reabilitação de edifícios foi executado

A empreitada de substituição da comporta do

pela empresa Vitor Abrantes - Consultadoria e Projetos

Canal do Paraíso foi adjudicada à empresa Poluic -

de Engenharia Lda., pelo preço de 48.000€ (mais

Tratamento de Águas e Efluentes Industriais, Lda. pelo

IVA). A CMA está já a trabalhar na conquista de mais

valor de mais de 293.000€. Atualmente a comporta

financiamento que permita avançar com a qualificação

está completamente inoperacional (mecânica e

de mais Blocos de Habitação, entando em curso o

manualmente), permanecendo fechada não permitindo

projeto de mais oito.

fazer o controlo de entrada de água no canal.
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EM PROJETO >

ANTIGA
ESTAÇÃO DA CP

EDIFÍCIO
FERNANDO TÁVORA

> Projeto: Gabinete João Mendes Ribeiro Arquitetos, Lda

> Projeto: José Bernardo Távora - Arquiteto

> Valor: 38.000 €

Unipessoal Lda.

> Estimativa de investimento: 600.000€

> Custo do Projeto: 72.000€

> Objetivo: transformar o edifício num espaço

> Estimativa de investimento: 1.1 M €

de receção e informação da Cidade, com

> Objetivo: reinstalar os serviços da Biblioteca

promoção e venda de produtos identitários num

Municipal neste espaço, criando zonas dedicadas ao

enquadramento museológico.

empreendedorismo, espaços de apoio ao investidor e
co-work, explorando novas dinâmicas que potenciarão
também a revitalização da Praça da República.

AVENIDA
CICLOVIA UA / ESTAÇÃO
DR. LOURENÇO PEIXINHO
> Projeto: RIPORTICO - Engenharia Lda.

> Projeto: FASE Estudos e Projetos SA
> Custo do Projeto: 73.800€
> Estimativa de investimento: 1,8M €
> Objetivo: qualificar o espaço público valorizando
mais os usos e a imagem de Avenida, aumentando
o espaço público no sentido da sua harmonização
dando mais qualidade ao espaço pedonal e ciclável,
valorizando o seu património.

> Custo do Projeto: 15.000€
> Estimativa de investimento: 250.000€
> Objetivo: criar um corredor de mobilidade ativa entre
o Campus da UA e a Estação da CP promovendo a
mobilidade sustentável com conforto e segurança.
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NOVO PARQUE DE
ESTACIONAMENTO
JUNTO À ESTAÇÃO CP
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RUA DA PÊGA
> Projeto: m.PT Mobilidade e Planeamento do
Território Lda.
> Custo do Projeto: 38.000€

> Projeto: Aveiplano - Arquitetura e Engenharia Lda.

> Estimativa de investimento: 600.000 €

> Custo do Projeto: 12.745€

> Objetivo: melhorar um dos principais eixos de

> Estimativa de investimento: 200.000€

circulação pedonais e cicláveis no acesso à Universidade

> Objetivo: criar na área de 14.000m2

de Aveiro, privilegiando a qualificação do espaço público,

aproximadamente 400 espaços de estacionamento,

o reforço da estrutura ecológica e frente-ria.

incluindo área para autocaravanas com lugar para
estação de apoio, dedicando cerca de 2 000 m2
para espaços verdes e de lazer que garantam a
qualidade do espaço urbano.

NÚCLEO CENTRAL
DE ESGUEIRA

EM CONCURSO
DE IDEIAS >

LARGO DO ROSSIO

> Projeto: RIPORTICO - Engenharia Lda.

Está a decorrer a análise e discussão das propostas

> Custo do Projeto: 29.960€

apresentadas no Concurso Público de Conceção para

> Estimativa de investimento: 375.000€

a “Requalificação do Largo do Rossio e Praça General

> Objetivo: privilegiar a qualificação do espaço

Humberto Delgado - Aveiro”. Pretende-se com esta

público de forma a garantir continuidade de

intervenção transformar o Largo do Rossio num

percursos, qualificando as acessibilidades e

grande espaço público central na Cidade de Aveiro,

as condições de circulação para os modos

estimulando o seu uso pedonal e dotando-o de

suaves, promovendo a qualidade dos espaços e

funcionalidades e infraestruturas para a realização

aumentando a sua atratividade.

de eventos.

Aveiro acolheu, de 12 a 14 de outubro, a terceira edição do TECHDAYS,
o maior fórum nacional de tecnologia. O TECHDAYS juntou empresas,
unidades de investigação, empreendedores, criativos e o público em geral
no mesmo palco para debater e experimentar o futuro.
Promovido pelo Município de Aveiro em co promoção com a Universidade
de Aveiro, o Instituto de Telecomunicações, a Associação Empresarial
INOVARIA, o TICE.PT e o Cluster Habitat Sustentável, o TECHDAYS
assume-se como um espaço de debate sobre temas muito relevantes para
a nossa indústria.
Um dos principais objetivos do TECHDAYS é contribuir para a reafirmação
do posicionamento de Aveiro - Cidade e Região - como referência nacional
e internacional na área das TICE, reforçando a imagem e visibilidade
dos projetos empresariais existentes neste território e potenciando a
constituição de novas e mais relevantes parcerias com empresas e
entidades de outros setores da atividade económica.
A sessão de abertura do TECHDAYS contou com a presença do Presidente
da Câmara Municipal de Aveiro - José Ribau Esteves, do Reitor da
Universidade de Aveiro - Manuel Assunção, do CTO da Altice/Meo Alexandre Fonseca e do Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e
Inovação - Carlos Moedas.
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CARTA DE INTENÇÕES
5G CITY@AVEIRO
No primeiro dia do TECHDAYS foi assinada a Carta de
Intenções 5G City@Aveiro, entre a Câmara Municipal,
a Altice Labs, o Instituto de Telecomunicações e a
Universidade de Aveiro. Este é mais um passo que
a cidade de Aveiro toma para se posicionar na linha
da frente, assumindo a disponibilidade de acolher a
implantação e experimentação inicial do 5G, dando
continuidade à longa tradição da experimentação de
telecomunicações, desenvolvimento e inovação.

DEMONSTRADOR 5G
PELA PRIMEIRA VEZ
EM PORTUGAL

A cidade de Aveiro tem uma longa tradição na

A Ericsson realizou, em parceria com a Altice e a Vodafone

experimentação de telecomunicações, desenvolvimento

Portugal, testes iniciais ao 5G. A cidade de Aveiro, que

e inovação, com resultados que se estendem muito

acolhe o Centro de Inovação da Altice foi a escolhida para

além das fronteiras de Portugal.

este primeiro passo, que decorreu durante o TECHDAYS
2017. Foi possível aos participantes do TECHDAYS
assistir a uma demonstração pública da tecnologia
5G da Ericsson, empresa que detém memorandos de
entendimento com 36 grandes operadores em todo o
mundo, com vista ao desenvolvimento de um trabalho
conjunto nesta área.
Essa colaboração com os operadores e parceiros da
indústria e a colocação de toda a investigação em prática
com testes nas redes dos operadores vai permitir recolher
informações muito importantes para o desenvolvimento
das redes móveis de quinta geração.

IT CONFERÊNCIA
25 ANOS
A conferência “IT 25 anos”, contou com a presença de
distintas personalidades nacionais e internacionais, como
sejam o Comissário Europeu, Carlos Moedas, o Reitor da
Universidade de Aveiro, Manuel Assunção, Paulo Nordeste,
José Manuel Mendonça Presidente do INESC-TEC, Martin
Cooper, o “pai” do telemóvel, Upkar Dhaliwal,Paolo Villoresi
e o Ministro da Educação, Manuel Heitor.

[24]
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CONGRESSO
INTERNACIONAL DE
NEGÓCIOS
O Congresso Internacional de Negócios da AIDA
aconteceu no TECHDAYS e teve como principal objetivo
promover o apoio à internacionalização das empresas
e o incremento das relações económicas bilaterais
entre Portugal e a Alemanha, os E.U.A., e a França,
partilhando conhecimentos e experiências entre os
diferentes players nacionais e estrangeiros, visando o
reforço da capacitação empresarial.

ALTICE LABS
NO TECHDAYS COMO
MAIN SPONSOR
A Altice Labs, empresa de inovação do grupo
Altice, associa-se ao TECHDAYS pelo 2º ano
consecutivo como Main Sponsor deste evento,
considerado um dos maiores espaços nacionais de
Tecnologia e de investigação e desenvolvimento.
A associação ao evento e a presença no Techdays
Aveiro 2017 é para a Altice Labs uma oportunidade

MADE INAVEIRO

para dar visibilidade a Aveiro e a Portugal
enquanto Pólo de Inovação Tecnológica, com
dimensão internacional.

A Conferência “MADE INAveiro” contou com a presença
de oradores de diferentes áreas do saber, que vieram
partilhar as suas experiências e projetos empresariais
e de investigação científica, trabalhando noutras
cidades portuguesas e também no estrangeiro, tendo
a formação base de cada um iniciado na Universidade
de Aveiro (estiveram presentes Antero Ferreira - Senior
Product Manager na FARFETCH, Cláudio Jesus Presidente Executivo na Águas de Portugal Internacional,
Catarina Simões - General Manager na Last2Ticket, Sofia
Nunes - Gerontóloga na Associação de Solidariedade
Social da Gafanha do Carmo, e Ricardo Beltran,
Manager do Group Corporate Programmes no European
Investment Fund).

INCUBADORA
Desde a sua inauguração, a 31 de
março a Incubadora de Empresas
do Município de Aveiro, localizada no
Parque de Exposições de Aveiro, tem
vindo a apoiar o desenvolvimento
de 13 projetos que se traduzem na
incubação de 10 ideias de negócio
(6’20 Cookit, Imperfectos, Laço Verde,

três empresas (Dragon Praxis, VR360

EVENTO
“DIGITAL WORLD”

e Hepico Fashion).

A Nokia, em colaboração com a Câmara Municipal de Aveiro

Assim, ao longo dos últimos meses,

(CMA) e com a Universidade de Aveiro (UA), promoveu a

para além do acompanhamento

realização do evento “Digital World”, no passado dia 14 de

técnico da Incubadora, alguns dos

novembro, no Auditório do Parque de Feiras e Exposições de

projetos incubados já beneficiaram

Aveiro. Esta ação surgiu no âmbito da parceria estratégica da

das vantagens em estarem inseridos

Nokia com a Incubadora de Empresas do Município de Aveiro

neste ecossistema empreendedor

e teve como principal objetivo “promover a exploração e o

e de usufruírem gratuitamente de

desenvolvimento das oportunidades que contribuem para a

alguns serviços de incubação, tais

evolução das possibilidades humanas da tecnologia”.

como, Assessoria e Apoio Jurídico

O evento contou com a participação de vários parceiros do

ou Revisão da Identidade Gráfica,

ecossistema empresarial de Aveiro, em particular com startups,

prestados pela nossa Rede de

universidades e centros de incubação de empresas e de um grupo

Prestadores de Serviços.

importante da equipa de Investigação e Desenvolvimento da Nokia

Museu Estaleiro, Cabaz da Semana,
JS Solutions, DS Consulting, DIGIT,
Babysitting ao Domicílio, Tailovers) e

em Portugal.
A Incubadora de Empresas do Município de Aveiro irá ao longo
de 2018 promover a dinamização de diversos eventos desta
VISITE

natureza, reforçando o papel que pretendemos que este espaço

incubadora.cm-aveiro.pt

tenha, na promoção do trabalho colaborativo entre diferentes

Email: incubadora@cm-aveiro.pt

da cooperação e colaboração que o Município de Aveiro pretende

Contacto: 967 089 342

reforçar com os seus principais agentes económicos.

empresas do nosso tecido empresarial. Este evento é um exemplo

[26]
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TEATRO AVEIRENSE
COM CRESCIMENTO
RECORDE
No ano em que se assinalam os 136 anos da fundação do Teatro Aveirense, honrando a sua
história com crescimento e aposta no futuro, e depois da performance registada no ano
2016 (que permitiu assinalar como o melhor ano do Teatro Aveirense desde a sua reabertura
em 2003), a Câmara Municipal de Aveiro regista no primeiro semestre de 2017 um novo
crescimento de público face ao ano 2016.
Tal resultado permite assinalar um crescimento de 8.440 espectadores (face a 2016)
o que se traduz em mais 68 ações que no ano anterior e um aumento de receita de
aproximadamente 65.000€.
Importa também destacar o facto das vendas através da internet registarem um aumento
superior a 100%, o que significa que a nova dinâmica do Teatro Aveirense tem captado muitos
públicos fora da cidade e do Município, facto que reforça a dimensão regional e nacional do
Teatro Aveirense, potenciada pela diversidade e qualidade dos conteúdos apresentados.
Tais resultados só são possíveis com a profunda mudança concretizada no funcionamento e
gestão do Teatro Aveirense, com o seu novo Diretor Dr. José Pina, e com elevado desempenho,
esfoço e disponibilidade da equipa técnica.
As novas dinâmicas e hábitos culturais exigiram do Teatro Aveirense uma abordagem que
valoriza uma oferta capaz de corresponder às expectativas de “novos” e “diferentes públicos”,
estimulando simultaneamente a sua participação e o sentido crítico.
Os eixos estruturantes de atuação do Teatro Aveirense assentam numa renovada organização
interna, na adoção de uma filosofia de programação pluridisciplinar e recetiva às novas
tendências e aos novos valores da criação artística contemporânea nacional e internacional,
assim como no estímulo ao tecido criativo nacional, local e regional.
Por último refira-se o papel essencial e determinante do Teatro Aveirense na organização de
novos eventos, como são exemplo o Festival dos Canais, assumindo a gestão, programação e
organização refletindo a dinâmica do Teatro e a aposta em assumir-se como polo central em
toda a dinâmica cultural do Município, da Região e de Portugal.
Prosseguimos com total empenho e motivação o caminho de crescimento do Teatro Aveirense
e da Câmara Municipal de Aveiro, por mais e melhor cultura.
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TURISMO
EM AVEIRO
Aposta política e prioritária de investimento, o Turismo
e a Cultura representam um dos principais motores
de crescimento do Município de Aveiro, potenciando
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MARINHA DA
TRONCALHADA RECRIA
FESTA DA BOTADELA

os valores distintivos de um território singular,

O EcoMuseu Marinha da Troncalhada recebeu,

dando visibilidade e notoriedade aos elementos

no passado dia 1 de julho, mais uma recriação da

diferenciadores registado pelo crescimento de

“Festa da Botadela”.

aproximadamente 47% de público (para um total de

Destinado ao público em geral, a “Botadela” é uma festa

59.026 visitantes nos Museus de Aveiro) no primeiro

anual, de pura raiz aveirense, que traduz a profunda alegria

semestre de 2017, face ao período homólogo em 2016.

do marnoto em botar a sua marinha a sal. Com a solidária

Para este crescimento importa obviamente destacar o

ajuda de familiares ou do pessoal das marinhas mais

contributo institucional positivo da Câmara Municipal

próximas, iniciava-se neste dia, a dura faina de arear os

de Aveiro de acabar com a taxa turística, optando

meios ou cristalizadores, o arriar da moira dos meios de

pela realização de um trabalho de cooperação com

cima, para os meios de baixo e a produção de sal.

os agentes locais, apostando no marketing territorial

Na “Botadela”, enquanto os homens aream os

para promoção do património material e imaterial,

cristalizadores, as mulheres confecionavam, o jantar da

numa verdadeira estratégia de eficiência coletiva,

botadela (almoço) - o tradicional escoado de bacalhau,

cruzando diferentes manifestações artísticas, culturais,

com feijão-verde.

desportivas e de lazer.
Em agosto de 2017 assinalou-se o segundo ano
completo de exercício da gestão dos Museus de
Aveiro, com a integração da delegação do Museu de
Aveiro | Santa Joana, opção política objetivando o
melhoramento da qualidade na gestão, reafirmando
o papel na vida cultural e na promoção turística da
Cidade, do Município e da Região.
A programação anual com uma tónica de regularidade
no que concerne ao número de atividades, à
diversidade de temáticas abordadas, à exploração
museológicas, resultou assim, numa oferta cultural

PÉS NO SAL

qualificada, e em especial, numa procura por diferentes

A Câmara Municipal de Aveiro promoveu, nos dias 12

segmentos de público.

e 19 de agosto, a atividade “Pés no Sal” no Ecomuseu

Com a sua renovada entrada, partilhada no seu rés-do-

Marinha da Troncalhada.

chão, com no “Espaço Turismo e Museus”, o Museu

Tratou-se de uma ocasião única para ver os marnotos

da Cidade tornou-se o centro de atração de fluxo de

a trabalhar, mas, principalmente para experimentar, na

visitantes, contribuindo para o crescimento efetivo

sua companhia, o trabalho de quebrar o sal (juntar o sal

e consistente potenciando a afirmação do produto

para o centro do tanque cristalizador) e de rer (puxar o

turístico “Aveiro, Cidade dos Canais”.

sal para o tabuleiro do sal).

e potenciação dos diferentes espaços e funções

BIENAL
INTERNACIONAL DE
CERÂMICA ARTÍSTICA
DE AVEIRO
De 28 de outubro a 4 de dezembro, a cidade de Aveiro tornou-se a Capital
Europeia da Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro que esteve
patente nos Museus de Aveiro com exposições, instalações, visitas guiadas
e atividades várias relacionadas com a cerâmica.
O júri do concurso da Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro
atribuiu o primeiro prémio ao português Alberto Vieira com o trabalho
“Bairro”. Em segundo lugar ficou a peça “Vortice Reciso” do italiano
Gaetano Rossi. Em terceiro lugar ficou a portuguesa Yola Vale com “ Long
Walk to Freedom”.
O júri, presidido por João Carqueijeiro e constituído por Giuseppe Olmeti,
Jose Emídio, Pedro Bessa, Miguel Capão Filipe, atribuiu ainda sete
menções honrosas: “Na sombra” de Alexandra Monteiro [Portugal], “Dudoso,
teapot” de Christopher Davis-Benavides [Estados Unidos da América]; “Sus
Scrofa Majori” de Daniel Cavey [Estados Unidos da América / Itália]; “Gioco
del Mondo” de Gabriella Sacchi [Itália]; “Enchanted Vases” de Margrieta
Jeltema [Países Baixos]; “Memórias” de Rui Paiva [Portugal] e “It should
continue nr. 2” de Liu Xi [China].
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[Exposição Concurso Internacional,
Museu de Aveiro| Santa Joana ]

CONFERÊNCIA
EUROPEIA DE CIDADES
CANDIDATAS
A CAPITAL EUROPEIA
DA CULTURA
[Instalação Do usar e deitar fora ao usar até partir / Sakura de Xosé Xoubinha,
Museu da Cidade ]

O Município de Aveiro irá acolher, em setembro
de 2018, umas das Conferências Europeias de
Cidades Candidatas a Capital Europeia da Cultura.
A outra sessão irá decorrer, em maio, na cidade de
Cluj-Napoca (Roménia). Pretende-se que nestes
encontros os membros das cidades candidatas
tenham a oportunidade de debater e trabalhar em
projetos comuns.
Esta Rede, constituída pelas cidades candidatas e
cidades vencedoras do projeto Capital da Cultura,
pretende tornar-se uma plataforma que apoie uma
abordagem sustentável do planeamento das referidas
cidades com o objetivo de facilitar e incentivar a
implementação dos diferentes projetos de candidatura,
independentemente dos resultados da competição.

[Oficinas de Cerâmica da Cooperativa Árvore,
Antiga Capitania do Porto de Aveiro ]

Esta decisão surge no seguimento da participação na
primeira Conferência que decorreu nos dias 22 e 23
de setembro, em Cluj-Napoca. Antes do final do ano,
a rede tornará públicos os seus planos e convidará
outras cidades para se juntarem às iniciativas que irão
ser desenvolvidas A conferência constituiu-se como o
primeiro momento da criação de um espaço de partilha
e de colaboração e parceira para todas as cidades que
reconhecem o papel da cultura no desenvolvimento
urbano sustentável.
Esta participação insere-se no desenvolvimento do
processo de Candidatura de Aveiro a Capital Europeia
da Cultura 2027, ano em que Portugal vai poder
voltar a ter uma Capital Europeia da Cultura, dando
continuidade à aposta de trazer a Aveiro um evento

[Deambulações por Sofia Beça,
Museu de Arte Nova ]

da maior importância com expressão nacional e
internacional na área cultural.

[30]

boletim municipal aveiro

AVEIRO CITY RACE
VOLTA A ANIMAR
A CIDADE
Teve lugar, no dias 14 e 15 de outubro, mais uma edição
do Aveiro City Race, um evento desportivo de Orientação
Pedestre organizado pela Câmara Municipal de Aveiro e
pelo Clube de Orientação de Estarreja.
O Aveiro City Race 2017 faz parte de uma iniciativa
que envolve doze clubes de Orientação e a Federação
Portuguesa de Orientação, designada PORTUGAL CITY
RACE 2017, onde se pretende fazer a promoção e divulgação
da modalidade em ambientes urbanos, potenciando
Decorreu de 25 a 27 de agosto a primeira edição do

os centros históricos das cidades portuguesas, onde

“Festival das Dunas de São Jacinto”, um evento que

a complexidade das ruas permite desenhar percursos

pretende destacar todas as potencialidades de São Jacinto

desafiantes de navegação que os participantes percorrem

e promover a animação de verão na praia do Município,

com recurso apenas a mapa e bússola.

sendo igualmente uma importante ação de promoção do
Município de Aveiro e de Aveiro Cidade dos Canais.
O programa dos três dias foi variado, apostando fortemente
na exploração da Natureza, no Desporto e na Música,
tendo-se registado uma forte participação nas várias
atividades, com especial destaque para as ligadas à náutica,
nomeadamente ao Stand Up Paddle, Surf e Canoagem.
Foram milhares os visitantes que se deslocaram a São
Jacinto para participar na primeira edição do Festival das

já garantida a sua reedição no próximo ano, numa

EXPOSIÇÃO CANINA
INTERNACIONAL DE
AVEIRO COM NÚMEROS
RECORDE

aposta contínua em criar nesta praia de Aveiro uma

Cerca de 1.200 animais de companhia participaram

oferta diferente e mobilizadora das Associações e

na 9ª Exposição Canina Internacional de Aveiro e a 8ª

Entidades Locais, como o Regimento de Infantaria

Exposição Felina Internacional de Aveiro, que decorreu

Nº10, a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, o

nos dias 30 de setembro e 1 de outubro, no Parque de

Centro de Alto Rendimento de Surf, o Centro Nacional

Exposições de Aveiro, atingindo um número recorde de

de Formação Ambiental, bem como com várias

animais participantes.

Associações Locais e do Município.

A 9ª Exposição Canina Internacional de Aveiro e a

O Festival das Dunas de São Jacinto terá em 2018 um

8ª Exposição Felina Internacional de Aveiro foram

investimento forte e sustentável, mantendo a aposta

organizadas pela Câmara Municipal de Aveiro, Aveiro-

nas ofertas diferenciadoras e que tornam esta Praia

Expo, E.M., Clube Português de Canicultura e Clube

um local único no País, com enormes potencialidades

Português de Felinicultura, contando ainda com o

a explorar, mantendo a Câmara Municipal de Aveiro a

patrocínio oficial da Royal Canin e o apoio da Policlínica

organização na sua dependência direta. Este é um dos

Veterinária de Aveiro, do Glicínias Plaza - Shopping

novos eventos com periodicidade anual que integra a

Center, do Diário de Aveiro, da Rádio Terra Nova e da

agenda dos principais eventos do Município de Aveiro.

revista Cães & Companhia.

Dunas de São Jacinto e que assistiram ao vivo ao Concerto
dos GNR, que encantaram e envolveram o público com o
seu tema “Dunas”, hino escolhido para este evento.
A Câmara Municipal de Aveiro faz um balanço
extremamente positivo desta primeira edição do
Festival das Dunas de São Jacinto, estando desde
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COMEMORAÇÕES
DO DIA DA ARMA DE
INFANTARIA
De 02 a 04 de outubro o Município de Aveiro acolheu as Comemorações
do Dia da Arma de Infantaria, uma organização anual da responsabilidade
dos Regimentos de Infantaria do Exercito Português, tendo o Regimento
de Infantaria n.º 10 (RI10) de São Jacinto assumido essa responsabilidade
no presente ano.
Nestes dias decorreram várias atividades, destacando-se as Patrulhas
D. Nuno Alvares Pereira, no interior do RI10, na área do Muranzel na
Torreira e no Pinhal do Furadouro na cidade de Ovar. A patrulha D. Nuno
Alvares Pereira (Patrono da Arma de Infantaria) é materializada num
conjunto de oito estações no terreno e um percurso de orientação final,
englobando uma forte componente física, técnico-tática e de liderança.
A Cerimónia Militar teve lugar no dia 4 de outubro, no Cais da Fonte Nova junto
ao Centro de Congressos de Aveiro, envolvendo uma parada militar e desfile
com forças representantes de todas as Unidades de Infantaria.
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MUNICÍPIO DINAMIZA
PROJETO “LIFE PAYT”
PROTOCOLO
DE COOPERAÇÃO
CMA /UA

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) tem vindo a

Foi assinado no passado dia 10 de julho o protocolo

PAYT ("Pague-o-que-deita-fora"), que encorajará a

de cooperação entre a Câmara Municipal de Aveiro

adoção de práticas de prevenção e separação dos

(CMA) e a Universidade de Aveiro no âmbito do

resíduos, fomentando a recolha seletiva.

peduca - plano estratégico de desenvolvimento

Pretende-se que as metodologias desenvolvidas

urbano da cidade de aveiro.

possam depois ser estendidas para outros municípios

Considerando a elevada importância que a

do Sul da Europa, contribuindo para uma melhor gestão

Universidade de Aveiro atribui à cooperação com

dos recursos europeus e para a implementação das

a sociedade, pretende-se com este protocolo criar

estratégias ambientais nacionais e europeias.

condições para o desenvolvimento de ações conjuntas

Em Aveiro será implementado numa zona piloto -

ao nível da recuperação, revitalização, gestão e

Urbanização da Forca Vouga - onde serão substituídos

conservação do património edificado de aveiro,

26 contentores de resíduos indiferenciados por outros

potenciando o objetivo da CMA de promoção da

com acesso com cartão individua que será distribuído

reabilitação urbana do seu centro histórico.

pela Câmara Municipal.

RECEÇÃO
AO CALOIRO
No passado mês de setembro teve lugar mais uma
edição da Cerimónia de Receção ao Caloiro da
Universidade de Aveiro, pelo Presidente da Câmara
Municipal, numa reafirmação da importância da vida
académica para a Cidade de Aveiro, fortalecendo o
compromisso de crescimento conjunto entre as duas
instituições fazendo mais e melhor pela Universidade,
pela Cidade e pelo Município de Aveiro.

dinamizar o projeto Europeu “LIFE PAYT”, que integra
desde finais de 2016 juntamente com as cidades de
Lisboa, Condeixa-a-Nova, Vrilissia (Grécia) and Larnaca
(Chipre). O objetivo principal do projeto LIFE PAYT é
apoiar os municípios na adoção de tarifas de resíduos

ROTUNDA DO BOTAFOGO
INAUGURAÇÃO
A Câmara Municipal de Aveiro inaugurou no passado
mês de setembro a Rotunda do Botafogo e o
monumento a Eça de Queiros.
Terminou assim mais um processo complexo com
um investimento municipal de aproximadamente
135.000€, resolvendo um dos principais
constrangimentos da rede viária do Município em
termos de fluidez e segurança, tendo sido também
criadas zonas de circulação pedonal.
A escultura monumento da autoria de Albano Martins,
agenciado pelo galerista Nuno Sacramento, que é
autor também do Monumento aos Ovos Moles de
Aveiro, no Cais da Fonte Nova, apresenta duas faces de
Eça Queiros e recria o brasão da casa de família, tendo
custado 44.000€.
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RIBAU ESTEVES
REELEITO
PRESIDENTE DA CIRA

DIA DA REGIÃO
DE AVEIRO 2017
No passado dia 16 de outubro assinalou-se o Dia
da Região, numa ação promovida pela Comunidade

Os onze Presidentes de Câmara que integram o

Intermunicipal que pretendeu a celebração do caminho

Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro

que se tem percorrido desde 2008 e de um percurso

elegeram para a gestão do mandato 2017/2021, no

associativo iniciado em 1989 pela Associação de

passado dia 30 de outubro, os seguintes Membros:

Municípios da Ria.

- Presidente: José Ribau Esteves (PCM Aveiro)

A CIRA pretende afirmar a construção de uma

- Vice-Presidente: Salvador Malheiro (PCM Ovar)

dimensão diferente de organizar o território e

- Vice-Presidente: António Loureiro (PCM

de uma estratégia comum para os cidadãos em

		Albergaria-a-Velha)

áreas municipais ou regionais, com uma crescente

Esta é uma opção e uma aposta forte de continuidade

multidisciplinariedade, proximidade e envolvimento,

na liderança da Comunidade Intermunicipal da

assente em parcerias.

Região de Aveiro, rentabilizando a experiência e o

No presente ano a comemoração iniciou-se no dia

conhecimento dos dossiers, e renovando-se nas suas

15 de outubro com o Concerto Anual pela Filarmonia

Vice-Presidências, com um compromisso de maior

das Beiras, no CAA - Centro de Artes de Águeda,

empenhamento de todos os Membros do Conselho

tendo terminado no dia seguinte com o Conselho

Intermunicipal na sua gestão.

Intermunicipal em Ovar.

REPARAÇÃO
DE ROMBOS NO RIO
VOUGA
Num processo liderado pela CI Região de Aveiro com
o apoio da Administração da Região Hidrográfica do
Centro da Agência Portuguesa do Ambiente (ARHCAPA) estão em curso um importante conjunto de
investimentos no Rio Vouga envolvendo as Câmaras

VIA ECOLÓGICA
CICLÁVEL

Municipais de Aveiro, Albergaria-a-Velha e Estarreja,

Está em curso a obra de construção da Via Ecológica

		 (Estarreja): concurso a decorrer

Ciclável, um investimento de perto de 910 mil euros,
com uma extensão de 48 km que será desenvolvida
em dois percursos, entre Estarreja - Albergaria-a-Velha
- Aveiro e Vagos - Mira.

apresentando-se o ponto de situação de cada um
dos projetos:
- Reperfilamento do Leito e Margens do Antuã 		
- Construção de Ponte de Porto de Vacas (Estarreja):
		 projeto em conclusão
- Reperfilamento do Leito e Margens do Vouga 		
		 (Aveiro e Albergaria-a-Velha): projeto em conclusão.
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CENTRO DE RECOLHA
OFICIAL DE ANIMAIS
No seguimento do procedimento anterior por convite,
que ficou deserto, a CIRA lançou um novo Concurso
Público para a elaboração do Projeto de Execução

A GESTÃO DA
FLORESTA E OS
INCÊNDIOS

(projetos de arquitetura e de especialidades) do CIROA

O Conselho Intermunicipal (CI) da Comunidade

Trata-se de mais um passo para minorar e tentar

Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) aprovou

resolver um problema que afeta todos os Municípios

por unanimidade uma deliberação em jeito de

associados e que se viu agravado pela entrada em

proposta, sobre a gestão das Florestas e dos Incêndios,

vigor da nova Lei, avançando assim a CI Região de

considerando e valorizando a elevada importância

Aveiro numa solução de gestão integrada à escala

social, económica e ambiental da Floresta, e atendendo

intermunicipal, registando-se também que o trabalho

à atualidade que se repete a cada ano da tragédia dos

de cadastro das existências e planeamento de

Incêndios na Região de Aveiro e em Portugal.

Centros de Recolha Oficiais determinado por Lei e em

Neste sentido, o CI/CIRA propõe que sejam tomadas

elaboração pelo Governo, ainda não está concluído

- Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais
para os três polos de Aveiro, Águeda e Ovar, tendo
sido já publicado em Diário da República no dia 7 de
novembro. O preço base do presente procedimento é
de 110.000,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

as medidas na gestão da Floresta e dos terrenos
ocupados por matos que propiciam incêndios nas
seguintes áreas: Ordenamento e Planeamento;
Licenciamento e Fiscalização e Responsabilidade
e Responsabilização.
O documento apresentado aponta ainda directrizes
para a importância de três fatores na boa gestão da
Floresta que são eles a Sustentabilidade Financeira
da Floresta, o Financiamento das Operações de
Limpeza e o Funcionamento Célere da Justiça.
A abordagem e a tomada de medidas efetivas

seu combate tenham um nível de eficácia elevado,

RIO NOVO
DO PRÍNCIPE

numa operação que tem de envolver as entidades

Está em curso o concurso público da Empreitada de

com competências relevantes em trabalho de

construção das “Infraestruturas Hidráulicas do Sistema

equipa, assim como os Cidadãos.

de Defesa contra cheias e Marés no Rio Velho e no Rio

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e os

Novo do Príncipe”, sendo a intervenção mais relevante

seus Municípios associados manifestam publicamente

a Ponte-Açude do Rio Novo do Príncipe.

a sua disponibilidade e empenho para aprofundar a

Trata-se de uma importante obra que tem como

sua participação no processo de reflexão, de debate,

objetivos principais a defesa do Baixo Vouga contra

de decisão e de operacionalização das medidas

cheias e marés, a regularização do leito do Rio

necessárias para que a Região de Aveiro e Portugal

Vouga, a qualificação das margens do Rio Novo

façam uma gestão com muito mais qualidade da sua

do Príncipe e a acessibilidade direta da zona de

floresta e reduzam drasticamente as incidências e a

Vilarinho aos campos do Baixo Vouga.

expressão dos incêndios, calamidade nacional que

Esta intervenção representa um investimento de

urge combater o mais possível pela prevenção.

aproximandamente 9 milhões de euros.

nestes domínios exigem uma vontade política
forte por parte do Governo de Portugal, para que
as ações de prevenção dos fogos florestais e o
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DELIBERAÇÕES REUNIÃO DE CÂMARA
5 DE JULHO A 6 NOVEMBRO DE 2017
5. JUL

de erros e omissões cuja espécie e quantidade não estão previstos no contrato, na rua do CardalBonsucesso, rua das Sortes e rua Elísio Filinto Feio, no valor de 13.675,85€ acrescido de IVA.

MoveAveiro - Empresa Municipal Mobilidade, EEM - em liquidação - Deliberação da Comissão
Liquidatária - utilização de bens móveis - Deliberado, por unanimidade, aceitar e aprovar a deliberação
da Comissão Liquidatária.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/10/16 - “Execução de Infraestruturas de Águas
Pluviais” - O Executivo tomou conhecimento do despacho do Sr. Presidente, datado de 4 de julho de
2017, que autorizou a prorrogação do prazo de execução da empreitada, até 1 de setembro de 2017.

Regulamento Urbanístico do Município de Aveiro - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho
do Sr. Presidente, de 10 de março de 2017, que aprovou a nota justificativa que deveria acompanhar
o projeto na sua publicitação, face à necessidade da sua autonomização das informações aprovadas
por esta Câmara Municipal, de onde já constava; aprovar a proposta de alteração do Regulamento
Urbanístico do Município de Aveiro e promover a sua aprovação pela Assembleia Municipal de Aveiro.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/11/16 - “Construção da Rotunda da Junqueira,
Interceção com Ex-EN 109, Cacia” - O Executivo tomou conhecimento do despacho do Sr. Presidente,
datado de 8 de junho de 2017, que aprovou a prorrogação do prazo de execução da empreitada até
7 de julho de 2017.

Regulamento Municipal das Habitações Sociais Propriedade do Município de Aveiro - O Executivo
tomou conhecimento da inexistência de sugestões e/ou reclamações na fase “Consulta Pública”. Foi
deliberado, por unanimidade, aprovar o Regulamento Municipal das Habitações Sociais Propriedade do
Município de Aveiro e, posteriormente, submeter o mesmo à Assembleia Municipal de Aveiro.
Procedimentos Concursais - Deliberado, por unanimidade, autorizar a abertura dos procedimentos
concursais comuns para assegurar as atividades internalizadas na Câmara Municipal diretamente
relacionadas com a gestão dos Serviços BUGA, Fiscalização do Parqueamento Oneroso e Fiscalização
| Acompanhamento da Concessão dos Serviços Públicos de Transporte Rodoviário e Fluvial de
Passageiros, que se estima em dezoito postos de trabalho.
Viva a Cidade - Aprovação das Normas de Participação - Deliberado, por unanimidade, aprovar as
Normas de Participação na ação ‘’Viva a Cidade”.
Protocolo de Cooperação com a Federação Europeia de Surf - Deliberado, por unanimidade, ratificar o
despacho do Sr. Presidente, de 28 de junho de 2017, que aprovou a minuta de Protocolo de Cooperação
no âmbito da organização de uma etapa do circuito europeu de bodyboard a celebrar com a Federação
Europeia de Surf.
PEDUCA - Relatório Semestral e Sessão Informativa - O Executivo tomou conhecimento do
estado das diferentes operações integradas no PEDUCA, através da apresentação do “Relatório de
Acompanhamento PEDUCA”.

Processo de Obras n.º 490/1995 - José Carlos Marques, Lda. - Deliberado, por unanimidade, na
parte respeitante à desconformidade da localização com os Instrumentos de gestão territorial,
propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do interesse público municipal na regularização
do estabelecimento de horticultura.
Processo de Obras n.º 309/2004 - Vitor José Carvalho Rego - Deliberado, por unanimidade, declarar
a caducidade do alvará de obras de construção n.º 89/2006.
Processo de Obras n.º 76/2009 - António Santos Pereira - Deliberado, por unanimidade, declarar a
caducidade da Comunicação Prévia.
Processo de Obras n.º 41/2017 - Salinário Lda. - Deliberado, por unanimidade, na parte respeitante
à desconformidade da localização com os Instrumentos de gestão territorial, propor à Assembleia
Municipal o reconhecimento do interesse público municipal na regularização do estabelecimento de
exploração salícola com vertente produtiva, museológica e turística.

9. AGO
Praia de S. Jacinto - Protocolo com a Associação Desportiva e Cultural de São Jacinto - Deliberado,
por unanimidade, ratificar o protocolo celebrado para a época balnear de 2017.

Atribuição de Topónimos - Deliberado, por unanimidade, em conformidade com o parecer da Comissão
Municipal de Toponímia, aprovar a proposta de atribuição de topónimos.

Minutas de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo e Protocolo de Cooperação
- Deliberado, por unanimidade, aprovar as novas minutas dos Contratos - Programa de
Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o CENAP - Centro Atlético Póvoa Pacense, Futebol
Clube do Bom-Sucesso, Grupo Desportivo Eixense e Casa do Povo de Esgueira e do Protocolo de
Colaboração a celebrar com a Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora de Fátima.

Contratos de Consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos espaços da CMA Deliberado, por unanimidade, celebrar contrato de consignação com Francisco Mesquita.

Acordo de revogação parcial do contrato para o fornecimento e montagem do Núcleo de Apoio
à Pesca de São Jacinto - Deliberado, por unanimidade, autorizar a revogação parcial do contrato.

Alteração de um agregado familiar residente no Bairro de Santiago - Proposta n.º 43/2017 Deliberado, por unanimidade, autorizar a atualização do agregado familiar.

Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro e a Associação Musical das Beiras 20172019 - Deliberado, por unanimidade, celebrar um Protocolo de Cooperação entre o Município de
Aveiro e a Associação Musical das Beiras, que permite o apoio e a comparticipação financeira
durante o triénio de 2017 - 2019.

Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 44/2017 - Deliberado, por
unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 280,88€.
Mudança de titularidade de contrato de arrendamento apoiado de uma habitação sita no Bairro de
Santiago - Proposta n.º 45/2017 - Deliberado, por unanimidade, autorizar a mudança de titularidade e
celebração de contrato de arrendamento apoiado.
Procedimento por Concurso Público n.º 2/2017 CP-CF DCS-ACGC, para “Concessão da exploração
de três quiosques sitos na Travessa do Mercado, na Rua Dr. Mário Sacramento e no Largo do Alboi,
em Aveiro” - Abertura de Concurso Público - Deliberado, por unanimidade, abrir concurso público para
a “Concessão da exploração de três quiosques.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/17 - “Requalificação do Jardim do Bairro da
Gulbenkian e Requalificação Paisagística no Bairro da Bela Vista” - adjudicação - Deliberado, por
unanimidade, adjudicar ao concorrente ordenado em primeiro lugar “Nobre Objectivo - Construções,
Lda.”, pelo preço contratual de 92.215,10€ + IVA, a executar no prazo de 4 meses.

Doação de Imóvel à Associação de Melhoramentos de Eixo - Deliberado, por unanimidade, doar à
Associação de Melhoramentos de Eixo o prédio onde esta instituição desenvolve as suas atividades
com vista à prossecução e desenvolvimento de atividades que se enquadrem nos seus objetivos
estatuários, sob pena de reversão no caso do mesmo não ser utilizado para os fins que subjazem
à doação em causa, e/ou se verificar qualquer alteração do utilizador/titular, ao qual é atribuído o
valor de 378.000,00€.
Doação de imóvel ao Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Fátima - Deliberado, por
unanimidade, doar ao Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima o prédio onde esta
instituição desenvolve as suas atividades, sito na freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima
e Nariz, com vista à prossecução e desenvolvimento de atividades que se enquadrem nos seus
objetivos estatuários, sob pena de reversão no caso do mesmo não ser utilizado para os fins que
subjazem à doação em causa, e/ou se verificar qualquer alteração do utilizador/titular, ao qual é
atribuído o valor de 296.000,00€.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/10/17 - “Quinta do Cruzeiro e Rua Luís de Camões
- Obras de requalificação” - adjudicação - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr.
Presidente, datado de 16 de Junho de 2017, que, de adjudicação da obra ao concorrente “Carlos Gil Obras Públicas, Construção Civil e Montagens Eléctricas, Lda.”, pelo preço contratual de 146.819,20€ +
IVA, a executar no prazo de 120 dias.

Equilíbrio de Contas de 2016 - Atualização Final: MoveAveiro, E.E.M.- em liquidação, TEMA, E.E.M.em liquidação, e EMA, E.E.M.- em liquidação - Deliberado, por unanimidade, atualizar as transferências
que legalmente se impõem até ao montante final de 224.281,60€, tendo em vista a continuidade de
efetivação do equilíbrio de contas de 2016 até à internalização das empresas em apreço.

Plano de Pormenor do Parque (Estádio Mário Duarte) - Proposta de Revogação -Deliberado, por
unanimidade, revogar o Plano de Pormenor do Parque (Estádio Mário Duarte) e remeter à Assembleia
Municipal de Aveiro para aprovação da revogação.

Aceitação de doação de imóvel sito em Sarrazola, Freguesia de Cacia - Deliberado, por unanimidade,
aceitar expressamente a doação do Imóvel sito na Rua Capitão Zeferino de Abreu, n.º 295 - Sarrazola
- Freguesia de Cada, inscrito na matriz urbana sob o artigo 587 da Freguesia de Cacia, e descrito na
Conservatória do Registo Predial sob o n.º 9258/20120217 da freguesia de Cacia, para integração no
domínio público, ao qual é atribuído o valor de 10.965€.

Alteração do Estudo Urbanístico de Santiago - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr.
Presidente, datado de 19 de junho de 2017, que aprovou a Alteração ao EU de Santiago.
Processo de Obras n.º 126/2012 - Carminda Maria Pinto Dias - Deliberado, por unanimidade, declarar
a caducidade do alvará de obras de ampliação n.º 223/2015.

Protocolo de colaboração para a execução do Projeto “Revitalizar a Reabilitação Respiratória (3R)”
- Deliberado, por unanimidade, ratificar despacho do Sr. Presidente, datado de 31 de julho de 2017,
que aprovou o protocolo de Colaboração com a Universidade de Aveiro.

Processo de Obras n.º 31/2010 - Filomena Maria Marques dos Santos - Deliberado, por unanimidade,
declarar a caducidade do alvará de obras de construção n.º 69/2011.

Protocolo para a cooperação financeira com o Banco Alimentar contra a Fome de Aveiro Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta do Protocolo e submeter à Assembleia Municipal para
autorização prévia de assunção de compromisso plurianual.

Processo de Obras n.º 389/1996 - Urbivouga-Construções, Lda. - Deliberado, por unanimidade,
aprovar a intenção de declarar a caducidade do procedimento.

Contrato de consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos espaços da Câmara Municipal
de Aveiro - Deliberado, por unanimidade, celebrar contrato de consignação com Suzana Caldeira.

19. JUL

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Aveiro e a Associação
Desportiva de Taboeira - Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato-Programa, de
forma a regularizar o pagamento das obras finais do Complexo Desportivo de Taboeira.

Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Aveiro e o Centro Hospitalar do Baixo
Vouga - Deliberado, por unanimidade, ratificar o Protocolo de Colaboração.
Protocolo de Produção Televisiva entre a Câmara Municipal de Aveiro e a SP Televisão, S.A. Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Produção Televisiva celebrado com a SP
Televisão SA, no âmbito da produção da telenovela da SIC “Espelho de Água”.
Relatório de Monitorização do Programa de Ajustamento Municipal do Município de Aveiro - 1.º
Trimestre - O Executivo tomou conhecimento da informação respeitante à execução do Programa
de Ajustamento Municipal de Aveiro, assim como das conclusões, parecer e proposta da Direção
Executiva do Fundo de Apoio Municipal.
Protocolo de Cooperação entre a Universidade de Aveiro e o Município de Aveiro no âmbito do
PEDUCA - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 10 de julho
de 2017, que aprovou a minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar com a Universidade de Aveiro.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 46/2017 - Deliberado,
por unanimidade, aprovar a alteração da titularidade do apoio para o cônjuge sobrevivo nos termos
semelhantes à proposta inicial, designadamente, a atribuição de apoio económico no valor de 561,76€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 48 e 49/2017 Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico, a dois agregados familiares) no valor total
de 561,76€/cada.
Procedimento por Ajuste Direto OM/AD/08/17 - “Parque da Fonte Nova - Plataforma da árvore de
Natal” - Deliberado, por unanimidade, ratificar os despachos do Sr. Presidente.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/02/16 - “Infraestruturas viárias do Plano de Pormenor
de Parte da Zona Industrial de Cacia” - Deliberado, por unanimidade, ratificar os despachos do Sr.
Presidente: o datado de 21 de março de 2017, que autorizou a prorrogação do prazo de execução da
empreitada, até 14 de julho de 2017; o datado de 4 de julho, que autorizou nova prorrogação do prazo
de execução da empreitada, até ao dia 31 de agosto de 2017.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/04/16 - “Requalificação da Rua José Estevão, Rua
Agostinho Pinheiro, Rua Conselheiro Luís Magalhães” - O Executivo tomou conhecimento dos
despachos do Sr. Presidente: o datado de 05/01/2017, relativo à autorização da 3.ª prorrogação
do prazo de execução da empreitada; o datado de 06/01/2017, que autorizou os trabalhos a mais
identificados; o datado de 09/02/2017, que aprovou os trabalhos a menos.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/07/16 - “Recuperação de Caminhos e Estradas em
Aveiro” - Deliberado, por unanimidade, ratificar os despachos do Sr. Presidente: o datado de 8 de
junho de 2017, que autorizou a prorrogação do prazo de execução da empreitada até 10 de agosto de
2017; o datado de 28 de junho de 2017, que autorizou a execução de trabalhos a mais dos suprimentos

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Transferência corrente para a CIRA Deliberado, por unanimidade, aprovar a transferência corrente para a CIRA no montante de 2.000€.
Realojamento de um agregado familiar residente no Canal de S. Roque - Proposta n.º 50/2017
- Deliberado, por unanimidade, autorizar a efetivação do realojamento de um agregado familiar na
Urbanização de Santiago.
Pronúncia do arrendatário - Suspensão da cessação do contrato de arrendamento apoiado por
resolução - Urbanização de São Jacinto - Proposta n.º 51/2017 - Deliberado, por unanimidade,
autorizar a suspensão do procedimento de cessação, por resolução pelo senhorio.
Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 52/2017 - Deliberado,
por unanimidade, atribuir apoio económico, no valor total de 561,76€.
Loja 16 do Mercado Municipal Manuel Firmino - Licença n.º 02/2016 de 13/01/2016 - Caducidade
do Direito de Ocupação - Renúncia - Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do direito
de ocupação do lugar de venda, a loja 16 do Mercado Manuel Firmino.

Contrato para a “Concessão de Exploração de um Estabelecimento de Restauração, sito
no Mercado José Estevão” - Autorização da Cessão da Posição Contratual - Deliberado, por
unanimidade, aprovar a Cessão de Posição Contratual do contrato N.º 46/2010, de 01/07/2010
para a “Concessão de Exploração de um Estabelecimento de Restauração, sito no Mercado de José
Estêvão”, de Edite Raquel de Barros Pinto Salvador Domingues para a sociedade “Partilhar Sentidos
- Restauração, Lda.”.
Contrato n.º 5/2006 para “Conceção, Construção e Exploração do Café-Esplanada no Jardim
do Lago da Fonte Nova”- sanção contratual e manutenção da exploração até novembro/2017;
Concurso Público n.º 6/2017 CP-CF DCS-ACGC, para “Concessão da Exploração do CaféExplanada do Jardim do Lago da Fonte-Nova, Aveiro” - Abertura de concurso Público - Deliberado,
por unanimidade, aprovar a não aplicação da sanção prevista na Cláusula 9.ª do Caderno de
Encargos do concurso que deu origem à concessão “CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO
DO CAFÉ ESPLANADA NO JARDIM DO LAGO DA FONTE NOVA”, em Aveiro, e que faz parte
integrante do contrato de concessão n.º 48/2006, e revogar a deliberação da Câmara Municipal de
24/06/2015, uma vez que, a esta data, se encontram liquidadas todas as rendas devidas no âmbito
da concessão; autorizar que o atual concessionário - a sociedade Cais da Fonte Nova -, mantenha a
exploração do Café - Esplanada, nas exatas condições do contrato n.º 43/2007, com o pagamento
da mesma renda mensal, até ao final de novembro de 2017 e/ou até à data que lhe venha a ser
comunicada pela Câmara Municipal de Aveiro, em função da data da decisão de concessão que
venha a ocorrer no âmbito do concurso público para a concessão da exploração do Café-esplanada
do Jardim do Lago da Fonte Nova; abrir procedimento por Concurso Público para a “CONCESSÃO
DA EXPLORAÇÃO DO CAFÉ-ESPLANADA DO JARDIM DO LAGO DA FONTE-NOVA, AVEIRO”.
Concurso Público OM/CP/12/17 - “Reabilitação da Rua da Maritona e Rua Conselheiro Arnaldo
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Vidal, em Oliveirinha” - Novo Prazo de entrega de propostas - Deliberado, por unanimidade, ratificar
o despacho do Sr. Presidente, datado de 18 de julho de 2017, que autorizou o novo prazo de entrega
das propostas para o dia 24 de julho de 2017.
Concurso Público OM/CP/02/17 - “Requalificação do Parque Urbano de Santiago” - Trabalhos
de suprimento de erros e omissões e trabalhos a menos - Deliberado, por unanimidade, ratificar o
despacho do Sr. Presidente, datado de 19 de julho de 2017, que autorizou a execução dos trabalhos
de suprimento de erros e omissões, pelo valor de 1.697,40€, + IVA e trabalhos a menos, com o valor
total de 1.615,05€, + IVA.
Concurso Público OM/CP/03/17 - “Conservação de Acessos Locais” - Alteração da Direção da
Fiscalização da Obra - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de
26 de julho de 2017, que nomeou a Eng.ª Maria Isabel Lopes como Diretora de Fiscalização da Obra
em epígrafe, em substituição do Eng.º Adelino Lopes.
Concurso Público OM/CP/14/16 - “Ampliação do 1.º Ciclo da EB de S. Bernardo” - Caducidade da
Adjudicação - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 26 de
julho de 2017, que, dada a urgência do arranque da obra e de forma a compatibilizar com o início do ano
letivo 2017/2018, declarou a caducidade da adjudicação, procedendo à audiência prévia do Empreiteiro.
Concurso Público OM/AD/10/17 - “Trabalhos de Manutenção da Marinha da Troncalhada” Celebração do contrato - O Executivo tomou conhecimento do Procedimento por Ajuste Direto N.º
OM/AD/10/17, relativo à empreitada em epígrafe, da sua adjudicação à empresa “ASO - Construções,
Lda.”, pelo valor de 42.996,20€ + IVA.
Procedimento por Ajuste Direto OM/AD/08/17 - “Parque da Fonte Nova - Plataforma da árvore
de Natal” - Trabalhos a mais e de suprimento de erros e omissões - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 8 de julho de 2017, que, autorizou a execução dos
trabalhos de suprimento de erros e omissões, pelo valor de 409,50€ + IVA; e os trabalhos a mais, com
o valor total de 3.791,75€ + IVA.
Concurso Público OM/CP/15/17 - “Requalificação de Edifícios de Habitação Social no Bairro de
Santiago” - Aprovação do Projeto de Execução e Abertura de Procedimento por Concurso Público
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de execução, e a abertura de concurso público, no
valor total de 2.000.000,00€ + IVA.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/02/07 - “Requalificação do Parque Urbano de
Santiago” - Trabalhos de suprimento de erros e omissões e trabalhos a menos - Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 7 de agosto de 2017, que, autorizou
a execução dos trabalhos de suprimento de erros e omissões, pelo valor de 1. 904,98€ + IVA; e os
trabalhos a menos, com o valor total de 1.957,50€ + IVA.
Concurso Público OM/CP/16/17 - “Reabilitação do Açude e Eclusa de Navegação no Canal das
Pirâmides” - Aprovação do Projeto de Execução e Abertura de Procedimento por Concurso Público
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de execução, e a abertura de concurso público no
valor total de 600.000,00€ + IVA.
Concurso Público OM/CP/17/17 - “Substituição de Comporta no Canal do Paraíso” - Aprovação
do Projeto de Execução e Abertura de Procedimento por Concurso Público - O Executivo tomou
conhecimento do procedimento e do despacho do Sr. Presidente, datado de 28 de julho de 2017, que
aprovou o projeto de execução, e a abertura de concurso público, no valor total de 295.000,00€ + IVA.
Concurso Público OM/CP/14/17 - “Reabilitação da Casa Municipal da Juventude/Cidadania” Aprovação do Projeto de Execução e Abertura de Procedimento por Concurso Público - Deliberado,
por unanimidade, aprovar o projeto de execução e a abertura de concurso público, no valor total de
160.041,98€ + IVA.
Processo de Obras n.º 41/1991 - SARIFER - Sociedade de Serralharia Mecânica, Lda. - Deliberado,
por unanimidade, nos termos da alínea a) do ponto 4, do artigo 5° do Decreto-Lei n.º 165/2014, de
05/11, na parte respeitante à desconformidade da localização com os Instrumentos de gestão
territorial, propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do interesse público municipal na
regularização do estabelecimento de serralharia.
Processo de Obras n.º 346/2006 - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente
Mental de Aveiro - Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do procedimento.
Processo de Obras n.º 152/2011 - MA - Inertes, Lda. - Deliberado, por unanimidade, declarar
a caducidade da licença titulada pelo alvará de obras de construção n.º 161/2013 e informar o
requerente do teor da informação DGU 3802/2017, para reformular o projeto.
Processo de Obras n.º 117/2015 - Clinica de Medicina Dentária de Esgueira, Lda. - Deliberado,
por unanimidade, deferir a emissão do alvará de obras de urbanização e aprovar a celebração do
contrato de obras de urbanização e a respetiva minuta, anexa à informação DGU/6452, datada de
2 de agosto de 2017.

6. SET
Programa Municipal de Apoio às Associações - Apoio ao Investimento ao Lions Clube Santa Joana
Princesa de Aveiro - Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio ao investimento, no valor de 600,00€
e aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação Financeira para Apoio ao Investimento.
Apoios Financeiros no âmbito do Programa Municipal de Apoio ao Associativismo - Deliberado, por
unanimidade, atribuir apoio no montante de 2.500,00€ e aprovar a minuta do contrato-programa de
desenvolvimento desportivo para a época 2016/2017, com a Associação Desportiva de Requeixo.
Dissolução da Aveiro-Expo - Parque de Exposições de Aveiro, E.M. e Aprovação do Plano de
Internalização da sua atividade no Município de Aveiro - Deliberado, por unanimidade, aprovar e
apresentar à Assembleia Municipal a seguinte proposta:
1. Determinar a dissolução da AVEIRO-EXPO - Parque de Exposições, E.M., nos termos e para os efeitos
do disposto nos artigos 70.º, n.º 2 e 61.º a 66.º, estes últimos aplicáveis por força do artigo 70.º, n.º 5,
todos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto;
2. Determinar a internalização da atividade da AVEIRO-EXPO nos serviços do Município;
3. Aprovar, nos termos do n.º 12, do artigo 62.º da Lei n.º 50/2012, o Plano de Internalização;
4. Mandatar a Comissão Liquidatária, constituída pelo Conselho de Administração da AVEIRO-EXPO,
para apresentar um plano de ação, devidamente valorado, até 20 dias (corridos) após a deliberação
da Assembleia Municipal;
5. Estabelecer um ano como prazo de liquidação da AVEIRO-EXPO, a contar da data em que a empresa
local se considere dissolvida, sem prejuízo do disposto no n.º 2, do artigo 150.º, do Código das
Sociedades Comerciais;
6. Proceder à celebração de acordos para cedência de interesse público, com todos os trabalhadores
da Aveiro-Expo que o desejem, nos termos previstos nos n.º 6 e 7 do artigo 62.º da Lei n.º 50/2012;
7. Finalmente, determinar que no decurso do processo de liquidação do património da AVEIRO-EXPO se
proceda ao levantamento dos seus ativos e passivos e que, na conclusão do processo de liquidação se
proceda à reversão para os sócios de todos os seus direitos, ativos, obrigações e passivos.
8. Remeter ao Conselho de Administração da AVEIRO-EXPO - Parque de Exposições, E.M., as
deliberações da Câmara e Assembleia Municipal de Aveiro, para conhecimento.
Regularização da Titularidade - Junta de Freguesia /Unidade de Saúde de Oliveirinha por
conclusão ao Contrato de Promessa de Compra e Venda de 11/10/1995 - Deliberado, por
unanimidade, substituir o suposto Lote no Picoto pelo Lote n.º 3 sito na Rua da Azenha em Santa
Joana, por forma a dar cumprimento ao contrato relativamente à entrega de um Lote para assim se
dar seguimento à escritura pública, e emitir Certidão para efeitos de regularização das ocupações
já efetuadas no terreno inscrito na Matriz rústica da Freguesia de Oliveirinha sob o artigo 1198 com
vista à regularização do mesmo em sede de escritura Pública.
Recrutamento de um Assistente Operacional - Educação Pré-Escolar - Deliberado, por unanimidade,
autorizar o recrutamento de um Assistente Operacional, pela ordem em que figura na ordenação
final, constante da Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos aprovados, e submeter, para
autorização da Assembleia Municipal, a presente proposta.
Relatório de Conclusões e Recomendações de Auditoria Externa - Exercício 2016, Relatório do 1º
Semestre de 2016 e Relatório de Conclusões e Recomendações de Auditoria Externa - Exercício
2015 - O Executivo tomou conhecimento dos Relatórios prestados pelo Auditor Externo e deliberou,
por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal para igual tomada de conhecimento.
Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos a Destino Final e
Limpeza Urbana - Deliberado, por maioria, autorizar a abertura de procedimento por concurso público
com publicidade internacional para “Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos
Sólidos Urbanos a destino final e Limpeza Urbana”, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º
do CCP, pelo preço base de 13.200.000,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e execução num
período de 8 anos, sem possibilidade de prorrogação;
Doação ao Museu da Cidade - Deliberado, por unanimidade, aceitar a doação e a respetiva
incorporação na Reserva do Museu da Cidade e agradecer publicamente a generosidade e a
cidadania demonstrada pelo doador.
Acordo de Parceria com a Associação Escola de Judo Nuno Delgado - ano letivo de 2017/18 Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o MA
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e a Associação Escola de Judo Nuno Delgado, e consequente autorização para que se proceda à
transferência de 4.668,80€ conforme disposto na referida minuta.
Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Aveiro e o Agrupamento de Escolas de
Esgueira - Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar
entre o Município de Aveiro e o Agrupamento de Escolas de Esgueira.
Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Aveiro e o Agrupamento de Escolas de José
Estevão - Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo.
Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Aveiro e o Agrupamento de Escolas Rio
Novo do Príncipe - Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo.
Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 53, 55 e 58/2017 Deliberado, por unanimidade, autorizar a atribuição de apoio económico, a três agregados familiares,
no valor total de 561,76€ a cada um.
Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 54/2017 - Deliberado,
por unanimidade, autorizar a atribuição de apoio económico, no valor de 300,00€.
Transferência de dois agregados familiares residentes em habitação social na freguesia de São
Jacinto - Deliberado, por unanimidade, autorizar a transferência do agregado familiar da Urbanização
de São Jacinto para a Urbanização de Santiago.
Reabilitação da Cobertura dos Museus Municipais - Alteração da Direção da Fiscalização da Obra
- Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente Jorge Ratola, datado de 18
de agosto de 2017, que nomeou o Eng.º Adelino Ferreira Lopes como Diretor de Fiscalização da Obra,
em substituição da Arqtª. Maria Emília Lima.
Requalificação do Parque Urbano de Santiago - Alteração da Direção da Fiscalização da Obra Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente Jorge Ratola, datado de
18 de agosto de 2017, que nomeou a Eng.ª Ana Ferro como Diretor de Fiscalização da Obra, em
substituição da Arqtª. Maria Emília Lima.
Remodelação da Unidade de Saúde Familiar de S. Jacinto - Alteração da Direção da Fiscalização da
Obra - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente Jorge Ratola, datado
de 18 de agosto de 2017, que nomeou a Eng.ª Maria Isabel Lopes como Diretora de Fiscalização da
Obra, em substituição da Arqtª. Maria Emília Lima.
Recuperação de Caminhos e Estradas em Aveiro - Aprovação do 2.º Pedido de Prorrogação de
Prazo - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 11 de agosto
de 2017, que autorizou a prorrogação do prazo da empreitada, até ao dia 15 de setembro de 2017.
Reabilitação da Rua da Maritona e Rua Conselheiro Arnaldo Vidal, em Oliveirinha - Adjudicação do
procedimento - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 24 de
agosto de 2017, que adjudicou a empreitada à Paviazeméis - Pavimentações de Azeméis, Lda., pelo
preço contratual de 268.763,53€ + IVA.
Ampliação do 1.º Ciclo da EB23 de S. Bernardo - Manutenção da adjudicação - Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente Jorge Ratola, datado de 18 de agosto
de 2017, que aceitou os argumentos expostos pelo adjudicatário em sede de audiência prévia, e
declarou a manutenção da adjudicação da empreitada.
Fornecimento e Montagem do Núcleo de Apoio à Pesca em S. Jacinto - Acordo de Revogação
Parcial do Contrato - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente Jorge
Ratola, datado de 18 de agosto de 2017 que aprovou a nova minuta de Acordo de Revogação.
Declaração da alteração por adaptação ao PUCA: Revogação do Plano de Pormenor do Parque
(Estádio Mário Duarte) - Deliberado, por unanimidade, declarar a aprovação de alteração por
adaptação do Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro, para se conformar com a Revogação do
Plano de Pormenor do Parque (Estádio Mário Duarte).
Estudo Urbanístico a Poente da Estação - Deliberado, por unanimidade, aprovar o Estudo Urbanístico
a Poente da Estação.
Plano Municipal de Segurança Rodoviária - Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano Municipal
de Segurança Rodoviária do Município de Aveiro.
Processo de Obras n.º 409/1984 - António José Oliveira Frias Galhardo - Deliberado, por unanimidade,
aprovar a isenção do pagamento da taxa de ocupação da via pública, para obras de conservação e/ou
de recuperação, pelo período de um mês, nos termos do n.º 1 do artigo 30.° do RUMA.
Processo de Obras n.º 96/2006 - Grilo & Morgado, Lda. - Deliberado, por unanimidade, aprovar a
intenção de declarar a caducidade do alvará de obras de construção n.º 241/2009.
Processo de Obras n.º 148/2006 - ETERMAR - Engenharia e Construção, S.A. - Deliberado, por
unanimidade, declarar a caducidade do alvará de obras de construção n.º 94/2011 de 29/04/2011,
no seguimento da deliberação de Câmara de 20 de junho de 2017.

20. AGO
PEDUCA - Informação sobre adjudicação de Projeto - O Executivo tomou conhecimento da adjudicação
da prestação de serviços para a elaboração de projeto de execução para o Parque de Estacionamento
de Apoio à Intermodalidade, adjudicado a AVEIPLANO - Arquitectura e Engenharia, Lda.
Ação Administrativa Especial - SMART INVEST - Investimentos Imobiliários, S.A. - O Executivo
tomou conhecimento do teor da sentença proferida pelo TAF Aveiro que absolveu o réu (Município de
Aveiro) no âmbito do Proc. N.º 787/12.8 BEAVR.
Programa Municipal de Apoio às Associações - Apoio à realização de Ação Pontual do Centro
Social e Paroquial da Vera Cruz - Deliberado, por unanimidade, aprovar o apoio à realização de Ação
Pontual, no valor de 550,00€ a atribuir ao Centro Social e Paroquial da Vera Cruz.
Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa - 1ª Edição Nacional - Deliberado, por unanimidade,
atribuir um apoio financeiro à Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, no valor
de 25.000€ + IVA, de modo a apoiar a realização do 1º Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa,
realizado no Município de Aveiro em 2016.
Taxa de execução da receita prevista no Orçamento inferior a 85% - 2015 e 2016 - O Executivo
tomou conhecimento e deliberou submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de tomada de
conhecimento dos seus membros, a informação técnica sobre os desvios orçamentais da receita,
que geraram o alerta precoce de desvios previsto na Lei n.º 73/2013.
“Hasta Pública, por Licitação Verbal, para Atribuição do Direito de Ocupação do Espaço Público
para Instalação e Exploração de Publicidade Comercial em 29 Painéis Publicitários, na Dimensão
de 8Mx3M” - Deliberado, por unanimidade, autorizar a segunda renovação do prazo do direito de
exploração de 28 locais arrematados em Hasta Pública de 17/01/2017, por três meses, de 01 de
outubro a 31 de dezembro de 2017, conforme ponto 7 do Edital n.º 4/2017, de 09/01/2017.
Cedência de parcela de terreno para integração na Rua Conselheiro Arnaldo Vidal - Deliberado,
por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 15 de setembro, que aprovou a
minuta de Protocolo, por forma a permitir ao Município a ocupação da parcela para integração na Rua
Conselheiro Arnaldo Vidal, em Oliveirinha.
Caminhos e Estradas Municipais - Cedência de parcelas de terreno para integração no Domínio
Público Municipal - Deliberado, por unanimidade, aprovar as minutas de Protocolo, por forma a
permitir ao Município a ocupação das parcelas a integrar no Domínio Público Municipal.
Protocolo de Cooperação para o desenvolvimento de atividades no âmbito da Rede Nacional de
Incubadoras - Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação para o
desenvolvimento de atividades no âmbito da Rede Nacional de Incubadoras, entre o Município de
Aveiro e a RNI - Associação Rede Nacional de Incubadoras.
Carta de intenções no âmbito da ação “5GCity@Aveiro” - Deliberado, por unanimidade, aprovar
a Carta de Intenções entre o Município de Aveiro, a Universidade de Aveiro, o Instituto de
Telecomunicações e a Altice Labs, de acordo com minuta.
Contratos de consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos espaços da Câmara
Municipal de Aveiro - Deliberado, por unanimidade, celebrar contrato de consignação com a Lúcia
Maria Gomes Cordeiro da Cruz Pinto.
Feira das Velharias e Feira dos 28 - Dever de Assiduidade - Extinção do Direito de Ocupação Deliberado, por unanimidade, extinguir o direito de ocupação do lugar n.º 181, lugar n.º 304, lugar
n.º 254, lugar n.º 232 da Feira das Velharias, e lugares n.ºs 293 e 294, lugar n.º 56, lugar n.º 491
Feira dos 28.
Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 59 Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor total de 561,76€.
Infraestruturas Viárias do Plano de Pormenor de Parte da Zona Industrial de Cacia - 3.º Pedido de
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Prorrogação de Prazo - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado
de 12 de Setembro de 2017, que autorizou a terceira prorrogação graciosa do prazo da empreitada,
sem direito a revisão de preços, até ao dia 29 de novembro de 2017, num total de noventa dias.
Execução de Infraestruturas de Águas Pluviais - 2.ª Prorrogação de Prazo de Execução da
Empreitada - O Executivo tomou conhecimento do despacho do Sr. Presidente, datado de 13 de
Setembro de 2017, que autorizou a segunda prorrogação graciosa do prazo da empreitada, sem
direito à revisão de preços, até ao dia 15 de setembro de 2017.
Reabilitação da Casa Municipal da Juventude/Cidadania - Aceitação de Erros e Omissões Deliberado, por unanimidade, aprovar os erros e omissões propostos pela equipa projetista; as novas
peças do procedimento; a prorrogação do prazo para entrega das propostas em 23 dias, a contar da
data da publicitação da decisão de aceitação dos erros e omissões.
Requalificação de Edifícios de Habitação Social no Bairro de Santiago - Aceitação de Erros e
Omissões - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 15 de
Setembro de 2017, que aceitou os erros e omissões, propostos pela equipa projetista; e a prorrogação
do prazo de entrega das propostas em 7 dias, a contar da data da publicitação da decisão de
aceitação dos erros e omissões.
Reconhecimento de Interesse do projeto de intervenção paisagística na rua do Cardal - Deliberado,
por unanimidade, reconhecer o interesse do projeto de intervenção paisagística na rua do Cardal,
por se tratar de um equipamento de utilização coletiva para utilização de crianças e adultos, que
vai contribuir para a dinamização do espaço com atividades lúdicas de recreio e lazer, nos termos
da alínea a) do n.º 4 do Artigo 51.º do Regulamento do Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro.
Gestão de Veículos Abandonados e Recolhidos na Via Pública - Deliberado, por e unanimidade,
declarar abandonados e sem interesse para a Autarquia, os trinta um veículos, depositados no
Parque da GNR, sito na Rua de Sá, da União das Freguesias de Glória e Vera Cruz, bem como declarar
a sua alienação.
Processo de Obras n.º 11/2008 - Manuel Fernando da Silva Ferreira - Deliberado, por unanimidade,
declarar a caducidade do alvará de obras de construção n.º 258/2008.
Processo de Obras n.º 158/2008 - António dos Santos da Rosa, Lda. - Deliberado, por unanimidade,
declarar a caducidade da comunicação prévia e deferir o pedido de licença especial para conclusão
da obra.
Processo de Obras n.º 229/1998 - Daniel de Jesus Loureiro, Lda. - Deliberado, por unanimidade,
deferir a receção provisória das obras de urbanização do loteamento, titulado pelo alvará n.º 39/2002,
alterado pelos alvarás n.º 10/2008, 4/2009, 5/2016 e alteração aos acabamentos do campo de jogos
e arranjos exteriores, aprovadas por despacho superior de 10/03/2017, em nome de CONSTRAVE Construções de Aveiro, Lda.
Processo de Obras n.º 445/1992 - João Alberto Borralho Fernandes Cajeira - Deliberado, por
unanimidade, declarar a caducidade do alvará de obras de construção n.º 198/2010 e deferir o pedido
de licença especial para conclusão da obra.

agrupamento de entidades adjudicantes, formado pelo Exército Português e pelo Município de
Aveiro e, consequentemente, a integração deste em conjunto com aquele, com vista à abertura
de procedimento por ajuste direto, para execução da empreitada de “Construção da vedação do
Complexo Militar de São Jacinto”.
Processos instruídos pelo Gabinete de Atendimento Integrado, objeto de Despacho do Presidente
da Câmara Municipal ao abrigo do n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto Deliberado, por unanimidade, ratificar os seguintes Despachos do Presidente da Câmara Municipal,
emitidos durante o período de gestão:
- Licença para o Exercício de Provas / Manifestação de Natureza desportiva n.º 26/2017 e Licença
Especial de Ruído n.º 157/2017, emitida a favor de Liga Portuguesa Contra o Cancro, com isenção
de taxa;
- Licença para Instalação e Funcionamento de Recinto Improvisado n.º 22/2017 e Licença Especial
de Ruído, emitida a favor da Associação Académica da Universidade de Aveiro, com isenção de taxa;
- Licença para Instalação e Funcionamento de Recinto Improvisado n.º 23/2017 e Licença Especial de
Ruído n.º 164/2017, emitida a favor Associação Académica da Universidade de Aveiro, com isenção
de taxa;
- Licença para Utilização de Vias Públicas n.º 36/2017 e Licença Especial de Ruído n.º 158/2017,
emitidas a favor da Fábrica da Igreja Paroquia da Vera Cruz;
- Licença para Festividades e Outros Divertimentos Públicos n.º 61A/2017, emitida a favor da
Associação Académica da Universidade de Aveiro;
- Licença para Festividades e Outros Divertimentos Públicos n.º 59/2017, emitida a favor do Núcleo
Associativo de Estudantes do ISCAA;
- Licença para o Exercício de Provas / Manifestação de Natureza Desportiva n.º 27/2017, emitida a
favor de ORO-Estarreja - Clube de Orientação de Estarreja, com isenção de taxa;
- Licença para Festividades e Outros Divertimentos Públicos n.º 62/2017 e Licença Especial de Ruído
n.º 163/2017, emitidas a favor da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cacia, com isenção
de taxa;
- Licença para Festividades e Outros Divertimentos Públicos com instalação de Recinto Improvisado
n.º 60/2017 e Licença Especial de Ruído n.º 159/2017, emitidas a favor da Comissão de Festas de
Santos Mártires, com isenção de taxa;
- Licença de Recinto de Diversão Provisória n.º 23/2017 e Licença Especial de Ruído n.º 161/2017,
emitidas a favor de Sónia Patrícia Ribeiro Matos.
Primeiro Adicional ao Contrato para a Execução da Empreitada de “Recuperação de Caminhos e
Estradas em Aveiro” - Trabalhos de suprimento de erros e omissões - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 11 de outubro de 2017, que aprovou a minuta do
Primeiro adicional ao Contrato para a execução da empreitada de “RECUPERAÇÃO DE CAMINHOS E
ESTRADAS EM AVEIRO”.
Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 13, Sector “E” - Urbanização da Quinta do Griné Deliberado, por unanimidade, aprovar a extinção da cláusula de reversão prevista nas cláusulas da
escritura de compra e venda, do prédio urbano designado pelo Lote n.º 13, do Sector “E”, sito na
Urbanização da Quinta do Griné.

4. OUT

Procedimento por Ajuste Direto n.º 101/17 - “Aquisição de Serviços de Apoio ao Desenvolvimento
do Projeto de Reparcelamento da Área de Localização Empresarial Aveiro Norte - 1.ª Fase de
Expansão” - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 17
de outubro de 2017, que adjudicou o procedimento ao concorrente “ECOREDE - ENGENHARIA E
SERVIÇOS, S.A.”, pelo preço contratual de 37.450,01€ + IVA, com execução no prazo de 10 meses.

Mudança de titularidade do contrato de arrendamento apoiado e alteração da composição do
agregado familiar residente em Santiago - Proposta n.º 60 - Deliberado, por unanimidade, autorizar
a alteração de titularidade, da composição do agregado familiar, a adequação do cálculo da renda e
celebração de novo contrato de arrendamento apoiado.

Procedimento por Ajuste Direto n.º 114/17 - “Fornecimento e Aplicação de Juntas de Dilatação”
- Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 4 de outubro de
2017, que adjudicou o procedimento ao concorrente “VSL SISTEMAS PORTUGAL, S.A.”, pelo preço
contratual de 44.560,00€ + IVA, com execução no prazo de 35 dias.

Comparticipação do Projeto: Planos Municipais de Segurança Rodoviária - transferência para a
CIRA - Deliberado, por unanimidade, aprovar a transferência da comparticipação camarária, relativa
ao Plano Municipal de Segurança Rodoviária de Aveiro no valor de 2.784,27€, para a CIRA.

Procedimento por Ajuste Direto n.º 118/17 - “Fornecimento de Contentores com Controlo de
Acessos para a Disposição de Resíduos Urbanos Indiferenciados, com Apoio ao Desenvolvimento
e Gestão do Sistema, no Âmbito do Projeto Life Payt” - Deliberado, por unanimidade, ratificar o
despacho do Sr. Presidente, datado de 12 de outubro de 2017, que adjudicou o procedimento ao
concorrente “UBIWHERE, LDA.”, pelo preço contratual de 52.546,00€ + IVA, com execução no prazo
de 12 semanas.

Processo de Obras n.º 546/1998 - Fernando António Maia Mostardinha - Deliberado, por
unanimidade, declarar a caducidade do alvará de obras de construção n.º 213/2006.
Processo de Obras n.º 505/2000 - Unidomos - Projetos e construções, Lda. - Deliberado, por
unanimidade, deferir o pedido de receção definitiva das obras de urbanização do loteamento, titulado
pelo alvará n.º 4/2013, aditado aos alvarás n.º 11/2011, 6/2011, em nome de Unidomus - Projetos
e Construções, Lda., na Freguesia de Oliveirinha e liberar a caução existente, no valor de 3.493,63€.
Processo de Obras n.º 87/2002- Armape - Construções, Lda. - Deliberado, por unanimidade, acionar
a garantia bancária N/N.º D000013368 emitida pelo Banco Popular a favor da CMA, no valor de
3.856,90€, para ressarcir a CMA das despesas suportadas com execução coerciva das obras de
urbanização, no valor de 617,00€ + IVA, e liberar a restante garantia bancária, após o que se emitirá
oficiosamente novo alvará.
Processo de Obras n.º 275/2006 - Jorge Carlos Graça Paula - Deliberado, por unanimidade, declarar
a caducidade do alvará de autorização administrativa de obras de construção n.º 229/2006 e deferir
o pedido de licença especial para conclusão da obra.

18. OUT

Procedimento por Ajuste Direto n.º 119/17 - “Fornecimento e Instalação de Condutas para
Renovação de Ar Climatizado nas duas salas de arquivo do Centro de Congressos de Aveiro” Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 13 de outubro de
2017, que adjudicou o procedimento ao concorrente “AMBITERMO - ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
TÉRMICOS, SA”, pelo preço contratual de 6.810,00€ + IVA.
Procedimento por Ajuste Direto n.º 120/17 - Aquisição de Serviços de Dinamização de Atividades
de “Gaming & Youtubers”, no âmbito do evento “Techdays” - Deliberado, por unanimidade, ratificar
o despacho do Sr. Presidente, datado de 12 de outubro de 2017, que adjudicou o procedimento ao
concorrente IIE2TECH, LDA.”, pelo preço contratual de 5.350,00€ + IVA.
Procedimento por Ajuste Direto n.º 121/17 - Aquisição de Serviços - Reportagens e cobertura do
evento “Techdays” - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 12
de outubro de 2017, que adjudicou o procedimento ao concorrente “MADREMÉDIA, LDA.”, pelo preço
contratual de 8.000,OO€ + IVA.

Processo de Obras n.º 599/2001 - Mário Corticeiro e Armindo Almeida, Lda. - Deliberado, por
unanimidade, a intenção de declarar a caducidade do loteamento titulado pelo Alvará n.º 4/2007,
aditamento ao alvará n.º 40/2003 em nome de Vougainvest - Imobiliária, Lda. e proceder à audiência
prévia do interessado.

Procedimento por Ajuste Direto n.º 122/17 - Aquisição de Serviços de Alojamento/Alimentação
das Equipas da SP Televisão e Elenco da Telenovela “Espelho D’Água”, no âmbito do “Protocolo de
Produção Televisiva” - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado
de 20 de outubro de 2017, que adjudicou o procedimento ao concorrente “MANUEL DE MORAIS &
FILHOS, LDA. - HOTEL IMPERIAL”, pelo preço contratual de 5.408,53€ + IVA à taxa de 6% e 13%, com
execução no prazo de 4 noites e 4 dias.

Processo de Obras n.º 108/2002 - Prediria - Construções, Lda. - Deliberado, por unanimidade,
a intenção de declarar a caducidade do alvará de loteamento n.º 3/2010, em nome de Prediria Construções, Lda. e proceder à audiência prévia do interessado.

Protocolo de Colaboração no âmbito do TECHDAYS 2018 - Deliberado, por unanimidade, ratificar o
despacho do Sr. Presidente, datado de 20 de outubro de 2017, que aprovou a minuta do Protocolo
de Cooperação.

Processo de Obras n.º 31/2008 - Fernando Rodrigues Brandão - Deliberado, por unanimidade, declarar
a caducidade do alvará de obras de construção n.º 153/2008, dispensando a audiência prévia do
interessado e deferir o pedido de licença especial para conclusão da obra.

Processo de Obras n.º 491/1955 - Maria da Natividade Silva de Almeida Marques - Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 3 de outubro de 2017, que determinou
a anulação da fatura, o despacho datado de 4 de outubro de 2017, que determinou a notificação
do requerente, o despacho de 11 de outubro de 2017 que deferiu o pedido de emissão de alvará de
licenciamento de obras de alteração e o despacho de 11 de outubro de 2017, que deferiu o pedido
de ocupação de via pública.

27. OUT
Periodicidade e marcação das datas e horários das reuniões ordinárias da Câmara Municipal Deliberado, por unanimidade, fixar a periodicidade quinzenal; a realização das reuniões na primeira
e terceira quinta-feira de cada mês, com inicio às 15:30 horas; que as reuniões a realizar na primeira
quinta-feira de cada mês sejam públicas, com período de intervenção do público às 17:30 horas e as
reuniões a realizar na terceira quinta-feira sejam privadas; que quando a data da reunião coincidir
com um Feriado Nacional ou Municipal, a reunião se realize na quarta-feira anterior.
Designação dos Vereadores em regime de tempo inteiro - O Executivo tomou conhecimento do
despacho do Sr. Presidente, de 24 de outubro de 2017, que designou os Senhores Vereadores Jorge
Manuel Mengo Ratola e Dr. Luís Miguel Capão Filipe para exercerem funções em regime de tempo
inteiro e exclusividade, com efeitos a 24 de outubro de 2017
Nomeação do Vice-Presidente - O Executivo tomou conhecimento, do despacho do Sr. Presidente, de
24 de outubro de 2017, que designou para Vice-Presidente da Câmara Municipal o Senhor Vereador
Jorge Manuel Mengo Ratola, a quem cumpre, nos termos legais, substituir o Sr. Presidente nas suas
faltas e impedimentos.
Proposta de Vereadores em regime de tempo inteiro - Deliberado, por unanimidade, fixar em mais
três o número de Vereadores a exercerem as respetivas funções em regime de tempo inteiro.
Gabinete de Apoio à Presidência e Gabinete de Apolo aos Vereadores que exerçam funções a
tempo Inteiro - O Executivo tomou conhecimento, do despacho do Sr. Presidente, de 24 de outubro
de 2017, que constituiu um Gabinete de apoio à presidência e um Gabinete de apoio ao conjunto dos
Vereadores que exerçam funções a tempo inteiro e, para os integrar, e designou: Guilherme Teixeira
da Rocha Carlos, para exercer as funções de Chefe de Gabinete; Rogério Paulo dos Santos Carlos,
para exercer as funções de Adjunto; Paula Cristina Costa Freire, para exercer as funções de Secretária
do Presidente; e para o Gabinete de apoio ao conjunto dos Vereadores que exerçam funções a tempo
inteiro: Maria Eugénia Clemente Teixeira, para exercer as funções de Secretária.
Delegação de competências da Câmara Municipal no seu Presidente para o Mandato de 2017 a
2021 - Presente a Proposta intitulada “Delegação de competências da Câmara Municipal no seu
Presidente para o Mandato de 2017 a 2021”, subscrita pelo Sr. Presidente a 24 de outubro de 2017,
foi deliberado, por unanimidade, delegar no seu Presidente, para o mandato de 2017 a 2021, as
competências da Câmara Municipal relativas às matérias reguladas pela legislação.
Nomeação dos membros dos Conselhos de Administração das Empresas Municipais - Deliberado,
por unanimidade, nomear os membros das Comissões Liquidatárias nos termos da proposta.
Protocolo de Colaboração entre o Exército Português e o Município de Aveiro: Adenda e Acordo
de constituição de agrupamento de entidades adjudicantes. Empreitada para a “Construção
da Vedação do Complexo Militar de S. Jacinto” - Deliberado, por unanimidade, ratificar o
despacho do Sr. Presidente, datado de 18 de outubro de 2017, que: aprovou a constituição do

Processo de Obras n.º 242/1957 - Francisco Manuel Caetano Albino - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 17 de outubro de 2017, datada de 6 de outubro de
2017, que deferiu o pedido de ocupação de via pública.
Processo de Obras n.º 191/1958 - Aurora da Cruz Martinho - Deliberado, por unanimidade, ratificar
o despacho do Sr. Presidente, datado de 20 de outubro de 2017, que determinou a notificação ao
requerente, nos termos da informação DGU/SS de 10 de outubro de 2017.
Processo de Obras n.º 178/1959 - Cosvalinox - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho
do Sr. Presidente, datado de 4 de outubro de 2017, que aprovou o projeto de arquitetura relativo ao
licenciamento de edificação - legalização de alterações e ampliação da unidade industrial.
Processo de Obras n.º 499/1960 - Irene Maria Azevedo Pereira - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 9 de outubro de 2017 que deferiu o averbamento
da 1.ª prorrogação do prazo no alvará de licenciamento de obras de construção n.º 468/2016, e o
despacho de 19 de outubro de 2017, que determinou a emissão do aditamento n.º 1 ao alvará de
licenciamento de obras de construção n.º 168/2016.
Processo de Obras n.º 567/1963 - Maria Graciete Ferreira Cabeço - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 19 de outubro de 2017.
Processo de Obras n.º 189/1964 - Espaço Condómino - Deliberado, por unanimidade, ratificar o
despacho do Sr. Presidente, datado de 13 de outubro de 2017, que deferiu o pedido de prorrogação
do prazo da licença de ocupação de espaço público.
Processo de Obras n.º 499/1964 - Maria da Ascensão Rendeiro de Morais Costeira - Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 20 de outubro de 2017.
Processo de Obras n.º 396/1971 - Condomínio do prédio sito na Avenida Dr. Lourenço Peixinho
171 - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 18 de outubro de
2017, que determinou a notificação do condomínio para a realização de obras urgentes.
Processo de Obras n.º 56/1972 - Mercedes Matos Rosa Dias de Almeida de Mariz Machado Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 20 de outubro de 2017,
que deferiu os projetos de especialidades, nos termos da informação DGU de 11 de outubro de 2017.
Processo de Obras n.º 343/1973 - Confeções Leonel, Lda. - Deliberado, por unanimidade, ratificar o
despacho do Sr. Presidente, datado de 20 de outubro de 2017.
Processo de Obras n.º 341/1974 - Jaime da Conceição Bento - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 20 de outubro de 2017.
Processo de Obras n.º 719/1977 - Avinox - Manufactura em Ferro e Inox, Lda. - Deliberado, por
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unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 20 de outubro de 2017.
Processo de Obras n.º 720/1977 - Alberto Manuel Paiva Santos - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 19 de outubro de 2017.
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Processo de Obras n.º 848/1977 - Bosch Termotecnologia, S.A. - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 11 de outubro de 2017.
Processo de Obras n.º 195/1978 - Condomínio Prédio da Rua Padre Manuel Marques Ferreira n.º
18 - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 17 de outubro de
2017 que deferiu o pedido de ocupação de via pública.
Processo de Obras n.º 788/1979 - Condomínio Prédio Rua General Costa Cascais n.º 113 Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 13 de outubro de 2017,
que deferiu o pedido de ocupação de via pública por andaime.
Processo de Obras n.º 28/1983 - Rui Miguel Mano Gomes - Deliberado, por unanimidade, ratificar o
despacho do Sr. Presidente, datado de 20 de outubro de 2017 que deferiu a ocupação de via pública.
Processo de Obras n.º 277/1984 - João Santos & Coelho, S,A. - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 13 de outubro de 2017, relativa à autorização de
utilização de um reservatório aéreo para armazenamento de combustíveis líquidos.
Processo de Obras n.º 304/1986 - PNP - Condomínios Grupo Gafagest Unipessoal, Lda. Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 6 de outubro de 2017,
que deferiu o pedido de ocupação de via pública, por andaime, pelo período de 2 meses.
Processo de Obras n.º 504/1986 - Manuel Rodrigues Gonçalves - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 23 de outubro de 2017, que deferiu o pedido de
licenciamento de edificação..
Processo de Obras n.º 144/1989 - Adérito Ferreira Carriço e outra - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 6 de outubro de 2017 que deferiu o pedido de
ocupação de via pública.
Processo de Obras n.º 189/1990 - Condomínio do Prédio Rua Castro Matoso n.º 22 - Deliberado,
por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 12 de outubro de 2017 que deferiu
o pedido de ocupação de via pública.
Processo de Obras n.º 586/1991 - Savecol - Sociedade Aveirense Construções Civis, Lda. Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 19 de outubro de
2017, que determinou a publicitação de edital nos termos da referida informação e o despacho do Sr.
Presidente, datado de 19 de outubro de 2017, que determinou a emissão do alvará.
Processo de Obras n.º 734/1993 - Habivenda - Construções, Lda. e Outro - Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 20 de outubro de 2017 que aceitou o
termo de responsabilidade.
Processo de Obras n.º 288/1995 - Condomínio do Prédio Sito na Rua D. Jorge Lencastre e Rua da
Palmeira - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de datado de
13 de outubro de 2017 que deferiu o pedido de ocupação da via pública.
Processo de Obras n.º 376/1996 - Condomínio Edifício da Rua João Gonçalves Neto e Rua do
Queimado - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 18 de
outubro de 2017, de 10 de outubro de 2017, que deferiu o pedido de ocupação da via pública.
Processo de Obras n.º 404/1996 - Condomínio sito Rua Vitorino Nemésio Lote n.º 14 - Deliberado,
por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 6 de outubro de 2017 que deferiu
o pedido de ocupação da via pública.
Processo de Obras n.º 786/1996 - Carlos Alberto Pessoa - Deliberado, por unanimidade, ratificar o
despacho do Sr. Presidente, de 12 de outubro de 2017 de indeferimento do requerido.
Processo de Obras n.º 692/1997 - Otília Costa Póvoa Dias Vasconcelos - Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 20 de outubro de 2017.
Processo de Obras n.º 915/1998 - Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 20 de outubro de 2017, que deferiu o
pedido de licenciamento relativo a muro de vedação.
Processo de Obras n.º 271/2003 - Maria de Fátima Nolasco Vieira - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de datado de 20 de outubro de 2017.
Processo de Obras n.º 43/2005 - Isabel Maria Garcia Duarte - Deliberado, por unanimidade, ratificar
o despacho do Sr. Presidente, datado de 19 de outubro de 2017.
Processo de Obras n.º 267/2007 - Estimativa Vanguarda, S.A. - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 4 de outubro de 2017.
Processo de Obras n.º 36/2010 - Ricardo Jorge da Silva Alves - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 18 de outubro de 2017, que deferiu a 1.ª prorrogação
do alvará de obras de construção n.º 249/2011, pelo prazo de 18 meses.
Processo de Obras n.º 62/2012 - Ricardo Jorge Marques da Rocha Vieira - Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 20 de outubro de 2017, que deferiu a
2.ª prorrogação da comunicação prévia, por um ano.
Processo de Obras n.º 114/2012 - Carlos Manuel da Silva Alves - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 13 de outubro de 2017, que deferiu a 2.ª prorrogação
do prazo do alvará de obras de construção n.º 47/2013, por dois anos.
Processo de Obras n.º 131/2012 - Rosa Vitória Marcelino dos Santos Nunes - Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 4 de outubro de 2017, que deferiu a 2.ª
prorrogação do prazo do alvará de obras de construção n.º 141/2014, por seis meses.
Processo de Obras n.º 6/2013 - Ângelo Manuel de Jesus Mostardinha - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 23 de outubro de 2017.
Processo de Obras n.º 9/2013 - Amândio Manuel Antunes - Deliberado, por unanimidade, ratificar
o despacho do Sr. Presidente, datado de 18 de outubro de 2017, que determinou a notificação do
requerente, dos números de polícia atribuídos ao prédio e o despacho de 18 de outubro de 2017, que
deferiu o projeto de arquitetura/alteração durante a execução da obra.
Processo de Obras n.º 114/2015 - António Porfetino Mendes - Deliberado, por unanimidade, ratificar o
despacho do Sr. Presidente, datado de 20 de outubro de 2017, aposto na informação DGU/7996/2017,
de 3 de outubro de 2017, que deferiu o pedido de licenciamento de edificação.
Processo de Obras n.º 106/2016 - Civilria, S.A. - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho
do Sr. Presidente, datado de 17 de outubro de 2017, que deferiu o pedido nos termos da informação
constante do processo, mantendo-se o deferido pela Câmara Municipal e proposto pelo requerente
no processo, e o despacho de 17 de outubro de 2017, que deferiu o pedido.
Processo de Obras n.º 36/2017 - Motrinde, S.A. - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho
do Sr. Presidente, datado de 11 de outubro de 2017, que deferiu o pedido de licenciamento de
edificação e o despacho de 16 de outubro de 2017, que deferiu o pedido de emissão de certidão.
Processo de Obras n.º 159/2017 - Cipriano & Rocha - Construções Lda. -Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 13 de outubro de 2017, que deferiu o projeto de
arquitetura.
Processo de Obras n.º 160/2017 - Pedro Miguel Jesus Gonçalves Ferreira -Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 19 de outubro de 2017, que indeferiu
o pedido de licenciamento de edificação.
Processo de Obras n.º 161/2017 - Alfredo José da Conceição Gama - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 19 de outubro de 2017, que deferiu o pedido de
informação prévia.

DESPACHO DE DELEGAÇÃO E DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
(Presidente da Câmara Municipal de Aveiro nos Srs. Vereadores - 2017/2021)
De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 34.° e no n.º 2 do artigo 36.°, ambos, da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, e nos artigos 44.° e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, na
qualidade de Presidente da Câmara Municipal, delego e subdelego, respetivamente, as seguintes
competências próprias e as competências que me foram delegadas por deliberação daquele órgão
executivo, na sua reunião realizada no dia 27 de outubro de 2017:
1. No Exmo. Sr. Vereador Jorge Manuel Mengo Ratola delego e subdelego, com a faculdade de
subdelegação quando permitido por lei, todas as competências inerentes às atribuições dos Pelouros
de Mobilidade e Transportes, Segurança e Proteção Civil, Serviços Urbanos e Gestão do Espaço
Público, designadamente:
1.1. Praticar todos os atos e formalidades necessários ao exercício das competências inerentes às
atribuições dos respetivos Pelouros;
1.2. Celebrar, em nome do Município, escrituras públicas devidamente instruídas com os documentos
e cujas minutas tenham sido previamente aprovadas pelos órgãos competentes;
1.3. Outorgar, em nome do Município, todos os Protocolos e Contratos nas áreas dos respetivos
Pelouros, cujas minutas tenham sido previamente aprovadas pelos órgãos competentes;
1.4. Autorizar a execução de trabalhos na via pública nos termos do n.º 1 do artigo 4.° do Regulamento
de Obras e Trabalhos na Via Pública do Município de Aveiro, publicado no Boletim Informativo do
Município de Aveiro de junho de 2014;
1.5. Assinar e emitir todas as notificações e mandados relacionados com as competências que ora
lhe são delegadas;
1.6. Subscrever, em nome do Município, todas as participações resultantes de desobediência a
mandados e ordens regularmente notificados pela Polícia Municipal, com exceção da matéria
referente à gestão urbanística e obras particulares;
1.7. Autorizar a criação e a extinção da atividade de guardas-noturnos, decidir os pedidos de
licenciamento para o exercício dessa atividade, exercer as competências de fiscalização, aplicar
as medidas de tutela de legalidade, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de
dezembro, com a redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 156/2004, 30 de junho, Decreto-Lei n.º
9/2007, de 17 de janeiro, Decreto-Lei n.º 114/2008, de 1 de julho, Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril,
Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto e Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
1.8. Decidir pedidos de licenciamento, bem como exercer a ação de fiscalização, relativamente aos
acampamentos ocasionais, realização de espetáculos de natureza desportiva e de divertimentos
públicos e realização de fogueiras e queimadas, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 310/2002,
de 18 de dezembro, com a redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 156/2004, 30 de junho, DecretoLei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, Decreto-Lei n.º 114/2008, de 1 de julho, Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1
de abril, Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto e Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como
a utilização das vias para atividades de caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o
trânsito;
1.9. Para, após prévia instrução dos pedidos e devidamente autorizados nos termos regulamentares,
emitir as licenças de instalação e funcionamento de recintos itinerantes, recintos improvisados e
recintos de diversão provisória, previstas no Decreto-Lei nº 309/2002, de 16 de Dezembro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de Junho e republicado pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29
de Setembro, Decreto-Lei n.º 48/2011, de 01 de Abril e Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de Agosto;
1.10 Emitir licenças, registos e fixar contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente
previstos;
1.11 Dirigir, em articulação com os organismos da administração pública com competência no
domínio da proteção civil, o serviço municipal de proteção civil, tendo em vista o cumprimento dos
planos de emergência e programas estabelecidos e a coordenação das atividades a desenvolver
naquele âmbito, designadamente em operações de socorro e assistência na iminência ou ocorrência
de acidente grave ou catástrofe (cfr. alínea v) do n.º 1 do artigo 35.° da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro);
1.12 Licenciar atividades ruidosas temporárias, mediante Licença Especial de Ruído, prevista no
artigo 15.° do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pelo Decreto-lei n.º 278/2007, de
1 de agosto, em conjugação com o estabelecido no artigo 32.º do citado Decreto-Lei n.º 310/2002
(na sua atual redação), após prévia instrução dos pedidos e devidamente autorizados nos termos
regulamentares e ao abrigo do disposto no artigo 3.º no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro
(na redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 156/2004, 30 de junho, Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
janeiro, Decreto-Lei n.º 114/2008, de 1 de julho, Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, Decreto-Lei n.º
204/2012, de 29 de agosto e Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro);
1.13 Presidir ao conselho municipal de segurança (cfr. alínea w) do n.º 1 do artigo 35.° da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro);
1.14. No âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, atribuídas pelo
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 15/2009, de 14
de janeiro, Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, Declaração de Retificação n.º 20/2009, de 13 de
março e Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro, Decreto-Lei n.º 83/2014, de 23 de maio e Lei
n.º 76/2017, de 17 de agosto:
a) A prevista no n.º 1 do artigo 14.º, para propor, por despacho, a declaração de utilidade pública, ao
Membro do Governo responsável pela área das florestas, de infraestruturas e terrenos necessários à
execução destas, desde que inscritas nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios,
previstas no n.º 2 do artigo 12.º, como redes de faixas de gestão de combustíveis, mosaico de
parcelas de gestão de combustível, rede viária florestal, rede de pontos de água, rede de vigilância e
deteção de incêndios, rede de infraestruturas de apoio ao combate;
b) A prevista no n.º 4 do artigo 15.º, para, no caso de se verificar o incumprimento do aí aludido,
notificar as entidades responsáveis pela rede viária, rede ferroviária, linhas de transporte e distribuição
de energia elétrica em muito alta tensão, alta e média tensão, rede de transporte de gás natural, bem
como os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham
terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais, para que providenciem a gestão de
combustíveis nas faixas de terreno correspondentes;
c) A prevista no n.º 5 do artigo 15.º: para ordenar e promover a realização dos trabalhos de gestão de
combustíveis, com a faculdade de, posteriormente, se ressarcir, quando se verifique o incumprimento
nos termos do n.º 4 do mesmo artigo 15.º;
d) A prevista no n.º 12 do artigo 15.º: para ordenar e promover a realização dos trabalhos de gestão
de combustíveis, com a faculdade de, posteriormente, se ressarcir desencadeando os mecanismos
necessários ao ressarcimento da despesa efetuada, se, os proprietários, arrendatários, usufrutuários
ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços
rurais, não procederem, voluntariamente, à gestão de combustível até ao dia 30 de abril de cada ano;
e) A prevista no n.º 13 do artigo 15.º: para ordenar e promover a realização dos trabalhos de
gestão de combustível, com faculdade de ressarcimento, nos parques de campismo, nos parques e
polígonos industriais, nas plataformas de logística e nos aterros sanitários, inseridos ou confinantes
com espaços florestais previamente definidos no PMDFCI, que não cumpram a sua obrigação de
gestão de combustíveis e sua manutenção ou não disponham de entidade gestora responsável;
f) A solicitação do parecer vinculativo ao ICNF, previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 16.º;
g) A prevista no n.º 3 do artigo 21.º: para, no caso de incumprimento do disposto no artigo
15.º, notificar, no prazo máximo de dez dias após conhecimento, os proprietários ou entidades
responsáveis pela realização dos trabalhos, fixando um prazo adequado o efeito a que, nos termos do
n.º 1 do artigo 21.º estão obrigados, e também dos procedimentos seguintes, nos termos do Código
do Procedimento Administrativo, dando do facto conhecimento à Guarda Nacional Republicana;
h) A prevista no n.º 4 do artigo 21.º: para, decorrido o prazo conferido nos termos do n.º 3 do mesmo
artigo 21.º, executar os trabalhos devidos, sem necessidade de qualquer formalidade, notificando,
posteriormente, as entidades faltosas, para, no prazo de 60 dias, procederem ao pagamento dos
custos correspondentes;
i) As previstas no n.º 5 e 6 do artigo 21.º: para, decorridos os 60 dias previstos no número anterior,
sem que se tenha verificado o pagamento correspondente, extrair certidão de dívida e, nos termos
do n.º 6 do mesmo artigo, cobrá-la em processo de execução fiscal, nos termos do Código de
Procedimento e de Processo Tributário;
j) A prevista na al. c) do n.º 1 do artigo 24.º: para se substituir, com a faculdade de posterior
ressarcimento, aos proprietários e outros produtores florestais, na sinalização das zonas críticas, nos
termos da alínea b) do artigo 22.º;
k) A prevista no n.º 2 do artigo 27.º: para licenciar a realização de queimadas;
l) A prevista no n.º 2 do artigo 29.º: para autorizar a utilização de fogo-de-artifício ou outros
artefactos pirotécnicos, durante o período crítico, que vigora de 1 de julho a 30 de setembro, podendo
a sua duração ser alterada, em situações excecionais, por despacho do membro do governo
responsável pela área das florestas;
m) A prevista no n.º 1 do artigo 37.º: para fiscalizar o cumprimento das disposições do mesmo
diploma;
n) A prevista no n.º 1 do artigo 40.º: para levantamento dos autos de contraordenação previstos no
artigo 38.º;
o) A prevista no n.º 3 do artigo 40.º: para instrução dos processos de contraordenação previstos nas
alíneas a), d), o) e p) do n.º 2 do artigo 38.º.
1.15 As competências previstas no Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril (relativo à proteção do relevo
natural, solo arável e revestimento vegetal), nomeadamente, para a emissão da licença prevista nas
alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 1.º, bem como para a emissão do parecer referido no n.º 2 e 3 do
artigo 2.º do citado diploma;
1.16 A responsabilidade pelo gabinete técnico florestal, previsto que está no n.º 4 do artigo 3.º - D do
Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, na sua redação atual;
1.17 A competência para a pronúncia ao abrigo do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de
julho (diploma que aprova o regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização),
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alterado e republicado pela Lei n.º 77/2017, de 17 de agosto, na sequência de consulta feita pelo
ICNF, IP (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas);
1.18 As competências previstas no artigo 66.º e no artigo 70.º, n.º 1, ambos, do Decreto-Lei n.º
178/2006, de 5 de setembro, na sua atual redação, que estabelece o regime geral da gestão de
resíduos, que atribui competências aos municípios para a fiscalização do cumprimento do referido
diploma e para a instrução dos processos de contraordenação e decisão da aplicação da coima e
sanções acessórias;
1.19 A responsabilidade pelo gabinete técnico florestal, nos termos do n.º 4 do artigo 3.°- D do
Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, na sua redação atual;
1.20 A prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.° - C e alínea a) do n.º 1 do artigo 3.°- D, para representar
a Câmara Municipal de Aveiro na Comissão Distrital de Defesa da Floresta e na Comissão Municipal
de Defesa da Floresta;
1.21 A prevista no n.º 3 do artigo 10.° de coordenação e gestão dos PMDFCI (Planos Municipais de
Defesa da Floresta contra Incêndios);
1.22 A prevista no n.º 1 do artigo 40.°: para levantamento dos autos de contraordenação previstos
no artigo 38.°;
2. Na Exma. Srª. Vereadora Dr.ª Ana Rita Félix de Carvalho delego e subdelego, com a faculdade de
subdelegação quando permitido por lei, todas as competências inerentes às atribuições dos Pelouros
do Atendimento e Modernização Administrativa, Habitação Social, Ria Mar e Vouga, designadamente:
2.1 Praticar todos os atos e formalidades necessários ao exercício das competências inerentes às
atribuições dos respetivos Pelouros;
2.2 Outorgar, em nome do Município, todos os Protocolos e Contratos nas áreas dos respetivos
Pelouros, cujas minutas tenham sido previamente aprovadas pelos órgãos competentes;
2.3 Outorgar, em nome do Município, todos os contratos de Arrendamento de Habitação Social
e respetivas modificações, cujas minutas tenham sido previamente aprovadas pelos órgãos
competentes previamente aprovados,
2.4 Ordenar o despejo administrativo das habitações sociais propriedade da Câmara Municipal de
Aveiro, nos termos do regulamento municipal em vigor;
2.5 Determinar a instrução de processos de contraordenação e aplicar as respetivas coimas, nos
termos da alínea n) do n.º 2 do artigo 35.° da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como designar
o respetivo instrutor, nos termos do disposto na alínea I) do n.º 3 do artigo 38.° do mesmo diploma;
2.6 Representar a Câmara Municipal na Comissão de Acompanhamento prevista na Cláusula Oitava
do Protocolo, celebrado entre o Município de Aveiro e a ARH - Administração da Região Hidrográfica
do Centro, I.P., através do qual foi delegada na autarquia a gestão dos recursos hídricos nos canais
urbanos da Ria de Aveiro.
3. No Exmo. Sr. Vereador Dr. João Filipe Andrade Machado delego e subdelego, com a faculdade de
subdelegação quando permitido por lei, todas as competências inerentes às atribuições dos Pelouros
do Ambiente, Cidadania, Juventude e Seniores, Empreendedorismo, designadamente:
3.1 Praticar todos os atos e formalidades necessários ao exercício das competências inerentes às
atribuições dos respetivos Pelouros;
3.2 Outorgar, em nome do Município, todos os Protocolos e Contratos nas áreas dos respetivos
Pelouros, cujas minutas tenham sido previamente aprovadas pelos órgãos competentes;
3.3 Autorizar, cumpridos os requisitos regulamentares, os requerimentos para instalação de
limitadores acústicos em estabelecimentos, nos termos regulamentares;
3.4 Decidir, após instrução e análise técnica, as reclamações em matéria de ruido, no âmbito do
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pelo Decreto-lei n.º 278/2007, de 1 de agosto;
3.5 Emitir a licença especial de ruído para obras particulares prevista no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17
de janeiro, alterado pelo Decreto-lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, após prévia instrução dos pedidos
e devidamente autorizados nos termos regulamentares;
3.6 Assinar e emitir todas as notificações e mandados relacionados com as competências
que ora lhe são delegadas;
4. No Exmo. Sr. Vereador Dr. Luís Miguel Capão Filipe delego e subdelego, com a faculdade de
subdelegação quando permitido por lei, todas as competências inerentes às atribuições dos Pelouros
da Cultura e Turismo, Mercados e Feiras, Saúde e Toponímia e História Urbana, designadamente:
4.1 Praticar todos os atos e formalidades necessários ao exercício das competências inerentes às
atribuições dos respetivos Pelouros;
4.2 Encetar e concluir as negociações e assinar, em nome do Município, todos os Contratos,
Protocolos e demais Contratos-Programa ou de Gestão atinentes à área cultural, depois de
devidamente aprovadas as respetivas minutas em reunião do executivo;
4.3 Despachar todos os pedidos de licenças, renovações, outras modificações e emissão dos
respetivos títulos, referentes às Feiras e Mercados Municipais, concessões (bancas, quiosques),
competindo-lhe fazer cumprir os Regulamentos em vigor;
4.4 Assinar e emitir todas as notificações e mandados relacionados com as competências que ora
lhe são delegadas;
4.5 As competências previstas em matéria de defesa do património cultural, designadamente as
constantes da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro;
5. Na Exma. Sra. Vereadora Dra. Maria do Rosário Lopes Carvalho, delego e subdelego, com a
faculdade de subdelegação, quando permitido por lei, todas as competências inerentes às atribuições
dos Pelouros da Ação Social e das Obras Particulares, designadamente:
5.1 Praticar todos os atos e formalidades necessários ao exercício das competências inerentes às
atribuições dos respetivos Pelouros;
5.2 As competências previstas em matéria de obras em prédios arrendados, designadamente as
previstas nos artigos 13.° a 15.° do Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, na sua redação atual
(diploma que aprova o regime jurídico das obras em prédios arrendados);
5.3 No âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (adiante, RJUE),aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4
de junho, pelas leis n.º15/2002, de 22 de fevereiro, e 4-A/2003, de 19 de fevereiro, pelo Decreto-Lei
n.º157/2006, de 8 de agosto, pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, pelo Decreto-Lei nº. 18/2008,
de 29 de janeiro, pelo Decreto-Lei n.º 116/2008, de 4 de julho, pelo Decreto-Lei nº. 26/2010, de 30 de
março, pela Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro,
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e 214-G/2015, de 2 de outubro, e Lei n.º79/2017, de
18 de agosto, as competências para:
a) Conceder as licenças administrativas, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.° e
do n.” 2 do artigo 4.° do RJUE, nomeadamente:
• Operações de loteamento;
• Obras de urbanização e trabalhos de remodelação de terrenos em área não abrangida por operação
de loteamento;
• Obras de construção, de alteração ou de ampliação em área não abrangida por operação de
loteamento ou por plano de pormenor;
• Obras de conservação, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis classificados
ou em vias de classificação, bem como dos imóveis integrados em conjuntos ou sítios classificados
ou em vias de classificação, e as obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração exterior
ou demolição de imóveis situados em zonas de proteção de imóveis classificados ou em vias de
classificação;
• Obras de reconstrução das quais resulte um aumento da altura da fachada ou do número de pisos;
• Obras de demolição das edificações que não se encontrem previstas em licença de obras de
reconstrução;
• Obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis em áreas
sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, sem prejuízo do disposto em
legislação especial;
• As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a comunicação prévia ou isentas de
controlo prévio, nos termos do RJUE.
b) Aprovar informação prévia prevista nos artigos 14.° e 16.° do RJUE, nos termos do n.º 4 do artigo
5.° do mesmo diploma;
c) Conceder autorização de utilização dos edifícios ou suas frações, bem como as alterações da
utilização dos mesmos, prevista no n.º 5 do artigo 4.° e nos termos do n.º 3 do artigo 5.°, ambos,
do RJUE;
d) Dirigir a instrução do procedimento prevista no n.? 1 e 2 do artigo 8.° do RJUE;
e) Decidir as questões de ordem formal e processual que possam obstar ao conhecimento de
qualquer pedido ou comunicação, proferir despacho de aperfeiçoamento do pedido e despacho de
rejeição liminar, e notificar para integração do pedido ou comunicação no tipo de procedimento,
previstos nos n.º 1 a 3 e 11 do artigo 11.° do RJUE;
f) Decidir da prorrogação da entrega dos projetos das especialidades e outros estudos necessários à
execução da obra, nos termos do previsto no n.º 5 do artigo 20.° do RJUE;
g) Aprovar as alterações à licença de loteamento, com ou sem variação do número de lotes, que se
traduzam na variação das áreas de implantação, de construção ou variação do número de fogos até 3
%, desde que observem os parâmetros urbanísticos ou utilizações constantes de plano municipal ou
intermunicipal de ordenamento do território, prevista no n.º 8 do artigo 27.° do RJUE;
h) Determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de
segurança ou de salubridade ou à melhoria do arranjo estético e ordenar, precedendo de vistoria, a
demolição total ou parcial das construções que ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde
pública e para a segurança das pessoas, conforme n.º 2 e n.º 3 do artigo 89.° e artigo 90.° do RJUE e
a alínea w) do n.º 1 do artigo 33.° da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro;
i) Autorizar o pagamento fracionado das taxas devidas pela emissão do alvará de licença e a
comunicação prévia de loteamento, emissão do alvará de licença e a comunicação prévia de obras
de construção ou ampliação em área não abrangida por operação de loteamento e pela emissão do
alvará de licença parcial, prevista no n.º 2 a 4 do artigo 116.° e nos termos do disposto no n.º 2 do
artigo 117.°,ambos, do RJUE;
j) Estabelecer as condições a observar na execução das obras, montante da caução e suas
subsequentes alterações, condições gerais do contrato de urbanização e prazo de execução,
previstas no n.º 1 do artigo 53.°, no n.º 1 do artigo 57.° e no n.º 1 do artigo 58.° do RJUE, em
conformidade com os n.ºs 1 a 3 do artigo 5.° do mesmo diploma;
k) Decidir sobre a prorrogação do prazo de execução de obras de urbanização e edificação quando
anteriormente tenha concedido a respetiva licença, e da sua execução por fases, previstas nos
n.ºs 3 e 4 do artigo 53.°, no n.º 1 do artigo 56.°,nos n.ºs 5 e 6 do artigo 58.°, todos, do RJUE, em
conformidade com o artigo 5.° do mesmo diploma;

I) Emitir o alvará para a realização das operações urbanísticas, previsto no artigo 75.°do RJUE;
rn) Exercer a fiscalização administrativa de quaisquer operações urbanísticas independentemente
de estarem isentas de controle prévio ou da sua sujeição a prévio licenciamento, comunicação
ou autorização de utilização, destinada a assegurar a conformidade daquelas operações com as
disposições legais e regulamentares aplicáveis e a prevenir os perigos que da sua realização possam
resultar para a saúde e segurança das pessoas, prevista no artigo 93.° do RJUE, em conformidade
com o n.º 1 do artigo 94.° do mesmo diploma;
n) Aplicar medidas de tutela de legalidade urbanística, nomeadamente, a notificação para legalização,
ordenar o embargo, demolição da obra, reposição do terreno e cessação de utilização de edifícios
ou suas frações, e determinar a posse administrativa e execução coerciva de obras, previstas nos
artigos 102.° a 109.° do RJUE, e i) e ii) da alínea k) do n.º 2 do artigo 35.° da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro e em conformidade com o artigo 94.° e artigo 36.° dos citados diplomas, respetivamente;
o) Ordenar o despejo sumário dos prédios, cuja expropriação por utilidade pública tenha sido
declarada, prevista na alínea I) do n.º 2 do artigo 35.°, nos termos do n.º2 do artigo 36.°, ambos da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro;
p) Nomear os técnicos para a realização de vistoria prévia, nos termos do disposto no artigo 90.°
do RJUE;
q) Subscrever, em nome do Município, todas as participações crime resultantes de desobediência a
mandados e ordens regularmente notificados pela Polícia Municipal em matéria de gestão urbanística
e obras particulares e as advindas da prestação de falsas declarações, ao abrigo do disposto artigo
100.° do RJUE e em conformidade com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 35.°, n.º 2 do artigo
36.°, ambos, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
r) Liquidar as taxas devidas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 117.° do RJUE, em
conformidade com n.º 1 a 3 do artigo 5.° do mesmo diploma;
s) Autorizar o registo de inscrição de técnicos, previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 38.° da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro;
t) Assinar e emitir todas as notificações e mandados relacionados com as competências que ora lhe
são delegadas, em conformidade com as alíneas anteriores;
u) Praticar todos os demais atos necessários à normal tramitação dos procedimentos relativos ao
regime jurídico da urbanização e edificação e gestão urbanística que, nos termos da lei, lhe possam
ser delegáveis;
v) Conceder licenças de ocupação da via pública por motivo de obras, prevista na alínea i) do n.º 3 do
artigo 38.° da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
w) Exercer as competências de entidade coordenadora no âmbito dos procedimentos regulados
pelo Decreto-lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, na sua atual redação (diploma que cria o Sistema de
Indústria Responsável, designado, abreviadamente por SIR), designadamente as previstas no n.º 7
do artigo 13.° daquele diploma;
x) Exercer as competências de licenciamento no âmbito dos procedimentos regulados pelo Decretolei n.º 267/2002, de 26 de novembro (na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 389/2007, de 30 de
novembro, Decreto-Lei n.º 3112008, de 25 de fevereiro, Decreto-Lei n.º 195/2008, de 6 de outubro
e Decreto-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro), que estabelece o Licenciamento e Fiscalização
de Instalações de Produtos de Petróleo e Combustíveis (designado, abreviadamente, por LFIC),
designadamente as previstas no seu artigo 5.°;
y) Conceder as licenças, autorizações e outros atos da competência previstos no RJUE e/ou em
outros diplomas conexos, que possam ser objeto de delegação/subdelegação.
O presente Despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura.
Publicite-se, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 47.º e artigo 159.º, ambos, do Código do
Procedimento Administrativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro).
Aveiro, 28 de outubro de 2017
O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
Eng.º José Agostinho Ribau Esteves

DESPACHO
DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - Mandato 2017/2021
(DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL)
Ao abrigo das competências próprias que me estão legalmente atribuídas, das que me foram
delegadas pela Câmara Municipal de Aveiro na sua 1.ª Reunião, realizada a 27 de outubro de 2017,
e considerando as competências genéricas atribuídas aos titulares de cargos dirigentes, pelo artigo
15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e a possibilidade de delegação e de subdelegação, prevista
no artigo 16.º do mesmo diploma e atentas as atribuições específicas que incumbem à Divisão
de Administração Geral tal como resultam do artigo 12.º da Estrutura Flexível da Organização dos
Serviços Municipais do Município de Aveiro (publicada pelo Despacho n.º 5234/2014, na 2.ª Série
do DR, n.º 72 de 11.03.2014), e, ainda, o disposto nos artigo 44.º a 50.º do Código do Procedimento
Administrativo, delego/subdelego no Exmo. Sr. Chefe da Divisão de Administração Geral, Dr. Carlos
Vidal Dias, as seguintes competências:
a) Praticar todos os atos relativos à aposentação dos trabalhadores;
b) Praticar todos os atos respeitantes ao regime da Segurança Social;
c) Praticar todos os atos referentes a acidentes em serviço;
d) Outorgar todos os Acordos de Estágio, em execução de Protocolos previamente celebrados, para a
realização de estágios curriculares não remunerados com estabelecimentos de ensino;
e) Justificar ou injustificar faltas, à exceção das faltas dos dirigentes;
f) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a
processos ou documentos de processos arquivados e que careçam de despacho ou deliberação dos
eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas na lei, nos termos da alínea g) do n.º 3
do artigo 38º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
g) Assinar todas as notificações em matéria de contratação pública, previstas no Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, com as sucessivas
alterações, ao abrigo do artigo 109º do mesmo código;
h) Praticar outros atos e formalidades de caráter instrumental necessários ao exercício da
competência decisória do delegante/subdelegante, nos termos do previsto na alínea m) do n.º 3 do
artigo 38.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
O presente despacho produz efeitos a partir da presente data.
Afixe-se, nos termos do disposto no artigo 159.º, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 47.º, ambos
do Código do Procedimento Administrativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro).
Aveiro, 28 de outubro de 2017
O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro,
(José Agostinho Ribau Esteves, eng.)

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - Mandato 2017/2021
(DIVISÃO DE APOIO JURÍDICO)
Ao abrigo das competências próprias que me estão legalmente atribuídas, das que me foram
delegadas pela Câmara Municipal de Aveiro e considerando as competências genéricas atribuídas
aos titulares de cargos dirigentes, pelo artigo 15.° da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e a
possibilidade de delegação e de subdelegação, previstas no artigo 16.° do mesmo diploma e atentas
as atribuições especificas que incumbem à Divisão de Apoio Jurídico, tal como resultam do artigo
17.° da Estrutura nuclear da organização dos serviços municipais do Município de Aveiro (publicada
pelo Despacho n.º 5234/2014, no Diário da República, 2.ª série, N.º 72 de 11 de abril de 2014), e,
ainda, considerando o disposto nos artigos 44.° a 50.° do Código do Procedimento Administrativo
e artigo 38° da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delego/subdelego na Dr.ª Ana Margarida Pires
Rangel Moreira Martins Anes, Chefe da Divisão de Apoio Jurídico, em regime de substituição,
conforme meu despacho de 3 de maio de 2017, as seguintes competências:
1. Órgão de execução fiscal, designada em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 17.°
da supracitada Estrutura nuclear, com as competências legalmente atribuídas a este, ao abrigo
das disposições conjugadas do artigo 7.° do Código de Procedimento e de Processo Tributário
(aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, na sua atual redação) e do artigo 62.º,
da Lei Geral Tributária (aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, na sua atual
redação), com exceção do deferimento das dações em pagamento e pagamentos em prestações;
2. Enviar para o Tribunal de Contas os documentos que devam ser submetidos à sua apreciação,
sem prejuízo do disposto na alínea ww) do n.º 1 do artigo 33.° da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, conforme previsão da alínea k) do n.º 1 do artigo 35.° do mesmo diploma;
3. Determinar a instrução de processos de contraordenação e designar o respetivo instrutor, nos
termos do previsto na alínea I) do n.º 3 do artigo 38.° da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
4. Autorizar termos de abertura e encerramento em livros sujeitos a essa formalidade, nos termos
do previsto na alínea d) do n.º 3 do artigo 38.° da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
5. Designar os licenciados em direito, ao abrigo do CPTA, para representarem o Município nas
ações a correrem termos nos Tribunais Administrativos e Fiscais;
6. Oficial Público, para lavrar todos os contratos nos termos da lei, sendo substituída nas faltas,
ausências e impedimentos, pelos trabalhadores Ana Cristina Mendes Ribeiro Tejo, Assistente
Técnica e Marta Isabel Pereira Abrunheiro e Antero Jorge Sousa de Carvalho, Técnicos Superiores,

todos afetos ao Serviço de Notariado da Divisão;
7. Praticar todos os atos e formalidades de caráter instrumental necessários ao exercício da
competência decisória do delegante/subdelegante, nos termos do previsto na alínea m) do n.º 3 do
artigo 38º da Lei 75/2013, de 12 de setembro;
Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
determino que a Chefe da Divisão de Apoio Jurídico, em regime de substituição, Dr.ª Ana Margarida
Pires Rangel Moreira Martins Anes, seja substituída, nas suas faltas e impedimentos, pela Técnica
Superior Ana Margarida Brito Amaral.
O presente despacho produz efeitos a partir da presente data.
Publicite-se, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 47.º e artigo 159.º, ambos, do Código do
Procedimento Administrativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro).
Aveiro, 28 de outubro de 2017.
O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro,
(Eng.º José Agostinho Ribau Esteves)

DESPACHO
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
(DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA)
Ao abrigo das competências próprias que me estão legalmente atribuídas, das que me foram
delegadas pela Câmara Municipal de Aveiro na sua 1.ª Reunião, realizada a 27 de outubro de 2017,
e considerando as competências genéricas atribuídas aos titulares de cargos dirigentes, pelo artigo
15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e a possibilidade de delegação e de subdelegação, prevista
no artigo 16.º do mesmo diploma e atentas as atribuições específicas que incumbem à Divisão
de Gestão Urbanística tal como resultam do artigo 19.º da Estrutura Flexível da Organização dos
Serviços Municipais do Município de Aveiro (publicada pelo Despacho n.º 5234/2014, na 2.ª Série
do DR, n.º 72 de 11.03.2014), e, ainda, o disposto nos artigo 44.º a 50.º do Código do Procedimento
Administrativo, delego/subdelego na Ex.ma Sr.ª Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, Arquiteta
Sónia Pereira, as seguintes competências:
1. Conceder a Autorização de Utilização dos edifícios ou suas frações, bem como alterações da
utilização dos mesmos, nos termos previstos no n.º 5 do artigo 4.° e n.º 3 do artigo 5.°, ambos, do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4
de junho, pelas leis n.º15/2002, de 22 de fevereiro, e 4-A/2003, de 19 de fevereiro, pelo Decreto-Lei
n.º157/2006, de 8 de agosto, pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, pelo Decreto-Lei nº. 18/2008,
de 29 de janeiro, pelo Decreto-Lei n.º 116/2008, de 4 de julho, pelo Decreto-Lei nº. 26/2010, de 30 de
março, pela Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro,
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e 214-G/2015, de 2 de outubro, e lei n.º79/2017, de
18 de agosto, adiante designado por RJUE;
2. Dirigir a instrução de todos os procedimentos, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 8.° do
RJUE;
3. Decidir todas as questões de ordem formal e processual que possam obstar ao conhecimento
de qualquer pedido ou comunicação apresentados, designadamente as respeitantes ao saneamento
e apreciação liminar, proferindo despacho de aperfeiçoamento do pedido ou rejeição liminar, nos
termos do n.º 10 do artigo 11.º do RJUE;
4. Emitir os alvarás para a realização das operações urbanísticas, ao abrigo do disposto no artigo
75.º do RJUE;
5. Promover e assinar todas as notificações e comunicações previstas no RJUE e dirigidas aos
requerentes, de acordo com o previsto no artigo 121.º do RJUE, necessárias ao bom e eficaz
andamento dos procedimentos, com possibilidade de delegação na Eng.ª Graça Maria Diogo
Marques, designada Coordenadora dos Serviços Administrativos da Divisão de Gestão Urbanística,
ao abrigo do n.º 3 do artigo 16.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto;
O presente despacho produz efeitos a partir da presente data.
Afixe-se, nos termos do disposto no artigo 159.º, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 47.º,
ambos do Código do Procedimento Administrativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro).
Aveiro, 28 de outubro de 2017
O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro,
(Eng.º José Agostinho Ribau Esteves)

EDITAIS MUNICIPAIS
EDITAL Nº 159/2017
Alteração por Adaptação ao Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro (PUCA)
JOSÉ AGOSTINHO RIBAU ESTEVES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO:
Faz público que a Câmara Municipal de Aveiro, na sua reunião de 6 de setembro de 2017, deliberou
aprovar, por declaração, nos termos do disposto do artigo 121.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de
maio (RJIGT), a Alteração por Adaptação ao Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro (PUCA), para
se conformar com a Revogação do Plano de Pormenor do Parque (Estádio Mário Duarte).
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 121.º do RJIGT, a referida declaração foi transmitida
à Assembleia Municipal de Aveiro, em 15 de setembro de 2017, e posteriormente à Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, por ofício n.º 14600 de 25 de setembro de 2017.
Através do Aviso n.º 13545/2017, publicado no Diário da República n.º 219/2017, Série II de 14 de
novembro de 2017, foram publicadas as alterações ao Regulamento do PUCA, assim como a Planta
de Zonamento alterada. Esta alteração entra em vigor no dia 15 de novembro de 2017.
Os interessados poderão consultar os elementos disponíveis na página oficial da Camara Municipal
de Aveiro, em www.cm-aveiro.pt.
Para constar, se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais de
estilo e publicitados no sítio da Câmara Municipal de Aveiro (www.cm-aveiro.pt), bem como no
boletim municipal.
Aveiro, 14 de novembro de 2017
O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro,
(José Agostinho Ribau Esteves, eng.º)
EDITAL Nº 157/2017
Revogação do Plano de Pormenor do Parque (Estádio Mário Duarte)
JOSÉ AGOSTINHO RIBAU ESTEVES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO:
Faz público, nos termos do disposto no artigo 56.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do n.º 3 do artigo 127.º, conjugado
com a alínea j) do n.º 4 do artigo 191.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial,
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a Assembleia Municipal de Aveiro, deliberou
na sua sessão extraordinária de 11 de julho de 2017, sob proposta da Câmara Municipal de Aveiro,
aprovada em reunião ordinária pública de 5 de julho de 2017, proceder à Revogação do Plano de
Pormenor do Parque (Estádio Mário Duarte), Ratificado por Resolução do Conselho de Ministros n.º
22/2006 Publicado D.R. – 1.ª Série – B – n.º 34 de 16 de fevereiro de 2006.
Através do Aviso n.º 9190/2017 publicado no Diário da República n.º 155/2017, Série II de 11 de
Agosto de 2017, foi publicada a revogação do Plano de Pormenor do Parque (Estádio Mário Duarte).
Os interessados poderão consultar os elementos disponíveis na página oficial da Camara Municipal
de Aveiro, em www.cm-aveiro.pt.
Para constar, se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais de
estilo e publicitados no sítio da Câmara Municipal de Aveiro (www.cm-aveiro.pt), bem como no
boletim municipal.
Aveiro, 07 de novembro de 2017
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro,
(José Agostinho Ribau Esteves, eng.º)
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