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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião
do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), realizada hoje Quarta-feira, dia 21 de
março de 2012. A reunião iniciou com um minuto de silêncio pelo falecimento de Manuel
Nunes Ribau (Manuel Conde) segundo Presidente eleito da Junta da Freguesia da Gafanha
da Encarnação no período de 1979/80.

1. Relatório e Contas 2011

O Executivo Municipal aprovou o Relatório e Contas da Câmara Municipal de Ílhavo
respeitante ao ano de 2011.

No ano 2011 a CMI manteve uma dimensão relevante do seu investimento, continuando
a reduzir as despesas de funcionamento, conseguindo concretizar um ano de grande
importância, em especial pelo seu resultado mais relevante, o crescimento da qualidade de
vida dos Cidadãos do Nosso Município, assim como de todos quantos o utilizam para
trabalhar e para os seus tempos de lazer e de cultura.

Inaugurámos e ativamos novos equipamentos e áreas do espaço público, executámos
projetos, lançámos concursos e adjudicámos novas obras, numa aposta concretizada em
mais investimentos, tirando o máximo proveito da oportunidade extraordinária dos Fundos
Comunitários do QREN.

Das obras inauguradas e ativadas destacamos, a Requalificação da Antiga Estrada
Nacional 109 e do Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da Encarnação, a Qualificação
Urbana da Avenida 25 de abril (e do Largo Amália Rodrigues) em Ílhavo, o Edifício/Parque
dos Quiosques das Farturas na Costa Nova, a Qualificação Ambiental e Urbana da Frente-
Ria da Costa Nova na zona da Biarritz. Foi feita uma empreitada de pavimentação de
arruamentos, na Barra, Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação, Gafanha do Carmo,
Senhora dos Campos, Gafanha D'Aquém e junto do aglomerado urbano do Vale das Maias.

Pela sua importância urbana, pelo seu simbolismo e valor histórico-cultural, importa
destacar a inauguração da Réplica da Barca (do Ti Ameixa) na Gafanha da Encarnação e
o Monumento do Centenário da Paróquia e Freguesia da Gafanha da Nazaré.

Realce também para outras obras que se encontravam em desenvolvimento em 2011 e
que serão concluídas e ativadas em 2012: Qualificação Urbana e Ambiental do Casco Antigo
da cidade de Ílhavo, Centro de Investigação e Empreendedorismo (por reabilitação da antiga
Escola Preparatória de Ílhavo, agora CIEMar-Ílhavo), e a Ampliação do Museu Marítimo de
Ílhavo (com a nova área de Reservas e o Aquário de Bacalhaus).

No que respeita a projetos desenvolvidos e a concursos em tramitação, mais importantes,
devemos referenciar os seguintes: reabilitação do Teatro da Vista Alegre (obra RUCI), Casa
da Música de Ílhavo por reabilitação do edifício da antiga Escola Primária Nº1 da Rua Ferreira
Gordo, Qualificação da Praceta do Molhe Sul na Barra, Beneficiação e Ampliação das três
Escolas Básicas de 2º e 3º Ciclo do Município, e na Costa Nova, a Qualificação do Cais dos
Pescadores, o Parque Desportivo e o Edifício Sociocultural e Extensão de Saúde.

No que respeita às ações, concretizaram-se um vasto conjunto de iniciativas com um
balanço muito positivo: o Festival de Teatro, a Semana Jovem, o MarAgosto com o seu
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Festival do Bacalhau 2011, a Maior Idade, o Programa Desporto para Todos, entre outras.
No que respeita a outras importantes Políticas Municipais, mantivemos um forte dinamismo

na área da Educação (sempre prioritária), da Cultura, da Ação Social, do Turismo, do
Ambiente, do Desporto e da Juventude, destacando-se o cumprimento do Plano Municipal
de Intervenção Educativa a cem por cento e o novo Serviço Educativo do Município de Ílhavo
(SEMI). Executámos Acordos de Cooperação com as Juntas de Freguesia e com as
Associações do Município.

A atividade da AdRA/Águas da Região de Aveiro foi marcada pelo início da execução
das empreitadas das Redes de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais da Ermida e
Carvalheira 3ª e 4ª Fases, da Quinta Nova e da Chousa do Fidalgo, da Zona Industrial das
Ervosas e da Rua N.ª Sra. da Nazaré (na Gafanha da Nazaré), da Lagoa do Junco e das
Quintãs.

Da atividade da empresa “Parque da Ciência e Inovação SA”, criada a 28 de setembro
de 2010, visando a construção do Parque da Ciência e da Inovação,  destacando-se a
elaboração do estudo de impacto ambiental, as tarefas conducentes à aquisição dos terrenos
e os projetos para as obras de infraestruturas e dos edifícios da primeira fase.

Continuámos em 2011 a gerir os constrangimentos financeiros delicados que se começaram
a sentir em 2009, com a diminuição de receita dos Fundos do Orçamento de Estado, da
Derrama, das Taxas de Obras Particulares e do IMT, em cerca de 24,75% face a 2010.
Mesmo com esse enquadramento difícil, a CMI investiu cerca de 33,6 milhões de euros em
Obras e Atividades, num Orçamento total executado de cerca de 46,5 milhões de euros,
com uma dívida total consolidada de 26,3 milhões de euros (reduzindo em 1,2% o valor da
dívida de 2010). No que respeita à despesa corrente, registe-se a continuação da sua redução
em mais 1.221.486 euros (- 8% face a 2010, num valor total de 14.123.486,76 euros).

A gestão financeira da CMI está devidamente controlada e equilibrada, destacando-se
as novas receitas provenientes das Candidaturas que apresentámos ao QREN, com o
recebimento de um dos valores mais altos dos últimos anos: quase 7,5 milhões euros, mais
72% do que em 2010.

A orientação determinada pelas Grandes Opções do Plano 2011 e enquadrada pelo
plano de ação “Continuar a Crescer”, foi seguida com determinação, aproveitando
oportunidades e vencendo dificuldades, com a utilização das capacidades existentes, num
trabalho intenso, construído por um vasto conjunto de parcerias com os Cidadãos, as
Associações, as Juntas de Freguesia, as Empresas, o Governo e outras Entidades da
Administração Central e Local, destacando-se o trabalho realizado a nível intermunicipal,
nomeadamente na ANMP, na CI Região de Aveiro, na ERT do Centro de Portugal e na
Associação de Municípios do Carvoeiro.

Apresentamos o nosso agradecimento a todos os Autarcas, Funcionários, Colaboradores,
Voluntários, Associações, Governo e Instituições da Administração Central, Fornecedores,
Empreiteiros,..., que estiveram na construção do Município de Ílhavo neste importante ano
de 2011, pelo contributo que foram capazes de dar.

A atividade da Câmara Municipal de Ílhavo de 2011 recebe um balanço muito positivo,
pela quantidade e pela qualidade das realizações que conseguimos concretizar, com a
devida sustentabilidade financeira.
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2. Informação financeira do Município de Ílhavo

O Executivo Municipal tomou conhecimento do ofício de resposta que a CMI remeteu
para o Sr. Ministro de Estado e das Finanças e para o Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos
Parlamentares, no seguimento da solicitação dirigida a todos os Municípios Portugueses,
no sentido de informarem os valores totais das suas dívidas.

Anexamos cópia do referido ofício que por esta Reunião de Câmara e por esta Nota de
Imprensa se torna público.

3. Urbanização Plenicoope - Resolução do Velho Problema

No seguimento das diligências efetuadas junto de todos os proprietários das frações que
compõem a Urbanização Plenicoope, no sentido de se encontrar uma nova solução para
a gestão do condomínio, em particular no que respeita ao espaço público (arruamentos e
jardins), o Executivo Municipal deliberou aprovar o novo modelo de gestão dos espaços
envolventes às unidades habitacionais da Urbanização Plenicoope.

Esta iniciativa e esta deliberação de Câmara, que tem o acordo e a participação da
totalidade dos 193 proprietários que compõem a Urbanização da Plenicoope, propicia a
implementação de soluções para os problemas que ao longo dos últimos anos vêm
perturbando a qualidade de vida dos seus residentes, numa operação de qualificação urbana,
e boa e definitiva solução de um antigo e complexo problema dos Cidadãos e do Município.

Com esta ação que agora segue a execução de um conjunto de atos formais, os
proprietários dos Fogos passam a ser também proprietários do terreno, terminando-se com
o contrato de direito de superfície da CMI a favor da extinta Cooperativa Plenicoope: cada
fração passará a ter o terreno respetivo agregado. Os espaços comuns (arruamentos,
estacionamentos e espaços verdes) passam a ser do domínio e da gestão da CMI.

Esta matéria será alvo de apreciação pela Assembleia Municipal de Ílhavo.

4. “Via de Acesso ao Parque de Ciência e Inovação” - Adjudicação

No seguimento da deliberação de abertura do Concurso Público para a execução da
empreitada da “Via de Acesso ao Parque de Ciência e Inovação”, o Executivo Municipal
deliberou adjudicar a referida empreitada à firma “Manuel Francisco de Almeida, SA” pelo
valor de 667.235,44 ¤ + IVA.

Considerando que os atuais acessos para o local de construção do PCI no Município de
Ílhavo (zona da Coutada) são insuficientes e de utilização urbana e residencial, não permitindo
a circulação de viaturas de maiores dimensões, a Via de Acesso ao PCI representa uma
infraestrutura indispensável para a boa sustentabilidade das acessibilidades ao PCI.

5. Plano Municipal de Mobilidade e Transportes de Ílhavo - Adjudicação

O Executivo Municipal tomou conhecimento da adjudicação definitiva à empresa Paula
Teles Unipessoal, Lda. pelo valor de 17.000 ¤ + IVA, com vista à elaboração do Plano
Municipal de Mobilidade e Transportes de Ílhavo, e um prazo de execução de seis meses.

No seguimento da opção estratégica e política que a Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro adotou, no sentido de elaborar o Plano Intermunicipal de Mobilidade e
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Transportes da Região de Aveiro, o qual está em desenvolvimento desde setembro de 2011,
a CMI pretende que seja elaborado um documento estratégico e operacional, à escala
municipal, que promova a otimização pela melhor articulação entre os diferentes modos de
transporte, visando a implementação de um sistema integrado de mobilidade que sirva
melhor os Cidadãos.

Com o referido sistema de gestão espera-se minimizar os custos associados à mobilidade
dos Cidadãos, racionalizando o custo de investimento e exploração, permitindo diminuir o
uso do transporte individual e simultaneamente garantir a adequada mobilidade das
populações, promover a inclusão social, competitividade, qualidade de vida urbana e a
preservação do património histórico, edificado e ambiental.

6. Acordos de Cooperação com as Associações de Pais - Ano Letivo 2011/2012

O Executivo Municipal deliberou aprovar os Acordos de Cooperação com as Associações
de Pais do Município de Ílhavo para o Ano Letivo 2011/2012.

Aposta política prioritária, a Educação tem merecido especial atenção por parte da CMI,
desde logo pelo elevado volume de investimento na melhoria das condições disponíveis
para a prática de Ensino, bem como pelo reforço no apoio às Associações de Pais, visando
a concretização dos seus planos de atividades, centrados no objetivo de concretizar mais
e melhor educação para as Crianças do Município.

Neste Ano Letivo os Acordos de Cooperação com as Associações de Pais representam
um investimento da CMI de aproximadamente 241.870,00¤ e serão assinados em data
próxima.

7. Reajustamento de Rendas Apoiadas

Considerando o trabalho técnico de monitorização e acompanhamento regular desenvolvido
pela CMI, no sentido de melhor conhecer as dinâmicas associadas aos diversos agregados
familiares apoiados, o Executivo Municipal deliberou aprovar o reajustamento de rendas
apoiadas aplicadas às habitações sociais, cumprindo o preceito da atualização destas
rendas de dois em dois anos.

Com esta medida a CMI pretende que o apoio social prestado seja o mais ajustado às
reais necessidades dos agregados familiares, mantendo-se os princípios da justiça e da
equidade.

8. Inspeção Ordinária ao Município de Ílhavo - IGAL - relatório final

O Executivo Municipal tomou conhecimento do Relatório Final da Inspeção Ordinária ao
Município de Ílhavo, com início em março de 2010 e conclusão apenas em 2012, sendo da
responsabilidade da IGAL a demora na tramitação do Relatório Final, cuja versão preliminar
foi submetida ao contraditório da CMI em outubro de 2010.

Da análise do Relatório final resulta com clareza a fiabilidade dos esclarecimentos
prestados pela CMI, em sede de contraditório, tendo sido justificadas a generalidade das
irregularidades inicialmente apontadas, e acatadas as recomendações entendidas como
pertinentes.
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9. Auditoria ao endividamento municipal e situação financeira - IGF

O Executivo Municipal tomou conhecimento do Relatório Final resultante da auditoria a
que a CMI foi objeto, no âmbito do “Controlo do endividamento e da situação financeira da
administração local autárquica”, realizada pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF) no ano de
2011.

Em conclusão do processo relativo à auditoria realizada ao Controlo do endividamento
e da situação financeira do Município de Ílhavo, importa referir que a CMI acolherá e aproveitará
a rigorosa e qualificada auditoria, para que, acolhendo as suas recomendações, introduza
nos procedimentos internos os ajustamentos necessários para otimizar a sua rentabilização,
melhorando a regularidade formal que cumpre ao Município assegurar, tendo uma perspetiva
global positiva.

10. Conselho Municipal da Juventude

No seguimento das alterações legislativas respeitantes ao regime jurídico dos Conselhos
Municipais de Juventude, consagradas na recente Lei n.º 6/2012 de 10 de fevereiro, o
Executivo Municipal tomou conhecimento da circular da ANMP, datada do passado dia 13
de fevereiro de 2012, no âmbito dessa matéria, e na qual é reiterado que a posição da ANMP
se mantém inalterada, considerando que não estão criadas as condições essenciais para
uma aplicação efetiva do respetivo regime, em respeito pela autonomia dos Municípios.

Em linha com anteriores opiniões manifestadas, a CMI reitera a concordância com a
análise e opinião formulada pela ANMP, assumindo o compromisso de continuar a forte
aposta no desenvolvimento da Política Municipal de Juventude, potenciando a sua participação
ativa no exercício da Cidadania.

11. Fornecimento de Gás Natural a Equipamentos Municipais - Abertura de Concurso

O Executivo Municipal deliberou abertura do procedimento de concurso público para o
fornecimento de Gás Natural a Equipamentos Municipais, pelo valor de 200.000,00 ¤ e um
prazo de um ano, visando a otimização na prestação deste serviço de energia (Gás Natural)
e a redução de custos associados.

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

Guilherme Teixeira Carlos, eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo.
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