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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 16 de
Março de 2011.

1. Relatório e Contas 2010

O Executivo Municipal aprovou o Relatório e Contas da Câmara Municipal de Ílhavo
respeitante ao ano de 2010.

A actividade da Câmara Municipal de Ílhavo de 2010 mais do que um balanço muito
positivo, recebe uma nota de excelência e de excepcionalidade pela quantidade e pela
qualidade das realizações que conseguimos concretizar, com o aproveitamento dos Fundos
Comunitários do QREN que tiveram em 2010 (e finalmente) o primeiro ano de execução
financeira.

O ano 2010 foi um ano record de investimento da CMI, um ano de grande importância
pela concretização de mais um impulso na qualidade de vida dos Cidadãos do Nosso
Município. Activámos e inaugurámos novos equipamentos, lançámos concursos e adjudicámos
novas obras, desenvolvemos projectos para novos investimentos no futuro próximo.

Das obras inauguradas e activadas destacamos os cinco novos Centros Escolares - da
Senhora do Pranto (Ílhavo), da Cale da Vila na Gafanha da Nazaré (ao qual demos o nome
de Santa Maria Manuela), de Vale de Ílhavo, da Coutada e da Légua, - o renovadíssimo
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, a 1ª fase da Via de Cintura Nascente a Ílhavo, a
urbanização da envolvente ao Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa da
Misericórdia de Ílhavo e a Capela Mortuária da Gafanha da Encarnação com qualificação
do Largo entre o Cemitério e o Campo do NEGE.

Realce também para outras duas obras que se encontravam quase concluídas no final
de 2010 (e que foram inauguradas no mês de Janeiro de 2011): a Requalificação da Antiga
Estrada Nacional 109 e do Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da Encarnação.

Dos Concursos adjudicados, cujas obras se iniciaram em Janeiro de 2011, destacam-
se três obras da Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI) - Qualificação
Urbana e Ambiental do Casco Antigo de Ílhavo, Qualificação Urbana da Avenida 25 de Abril
e o Centro de Investigação e Empreendedorismo (por reabilitação da antiga Escola Preparatória
de Ílhavo) -, e a Qualificação Ambiental e Urbana da Frente-Ria da Costa Nova na zona da
Biarritz.

No que respeita às acções, concretizaram-se um vasto conjunto de iniciativas com um
balanço muito positivo: a visita do Presidente da República sob a temática do Mar, a
comemoração dos 100 anos da Criação da Freguesia e da Paróquia da Gafanha da Nazaré
(em parceria com a Junta de Freguesia e a Paróquia), a comemoração dos 50 anos da
Criação da Freguesia da Gafanha do Carmo (em parceria com a Junta de Freguesia), o
Festival de Teatro, a Semana Jovem, o MarAgosto com o seu Festival do Bacalhau 2010,
a Maior Idade, o 20º aniversário da elevação de Ílhavo a Cidade com mais uma acção
respeitante à RUCHI, entre outras.

A activação da AdRA/Águas da Região de Aveiro a 1 de Maio de 2010 foi um acto da
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maior importância para a gestão sustentável das redes de distribuição de água e de
saneamento básico, ao nível dos investimentos de expansão e de manutenção, e da gestão
diária.

No que respeita a outras importantes Políticas Municipais, mantivemos um forte dinamismo
na área da Educação (com a assumpção de novas competências), da Cultura, da Acção
Social, do Turismo, do Desporto e da Juventude, destacando-se o cumprimento do Plano
Municipal de Intervenção Educativa a cem por cento e a activação do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e a Indivíduos Carenciados. Executámos Acordos de Cooperação com as
Juntas de Freguesia e as Associações do Município.

Da acção do Governo fica a inauguração e a activação da Ligação Ferroviária à Linha
do Norte (pela APA/REFER) e da 3ª fase da Via de Cintura Portuária na Gafanha da Nazaré,
pela APA/REFER, com a participação da CMI. Dos dois Protocolos assinados em 2009 entre
a CMI e o Governo, vimos um deles a dar passos rumo à sua concretização - o da construção
do novo Quartel da GNR de Ílhavo -, e outro sem qualquer acto ou sinal para a sua
concretização - o que visa a construção do novo “Campus” da Justiça de Ílhavo.

Após a aprovação do Plano Municipal de Promoção da Igualdade de Género, assinámos
a 5 de Novembro o Protocolo de Cooperação para a Igualdade de Género com a Comissão
para a Cidadania e Igualdade de Género.

A inauguração e activação de três importantes obras sociais que contaram com o apoio
institucional e financeiro da CMI, foram acontecimentos relevantes que contribuíram para
que 2010 fosse de facto um ano muito especial para o Município de Ílhavo: a Creche do
Centro Social José Kentnich, o Lar e Centro de Dia da Associação de Solidariedade Social
da Gafanha do Carmo e o Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia
de Ílhavo.

Continuámos em 2010 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 e do IMT. Mesmo com esse enquadramento difícil, a CMI investiu cerca de 34
milhões de euros em Obras e Actividades, num Orçamento total executado de cerca de 50,5
milhões de euros, com uma dívida total consolidada de 26,65 milhões de euros (reduzindo
em 8% o valor da dívida de 2009).

A orientação determinada pelas Grandes Opções do Plano 2010 e enquadrada pelo
plano de acção “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, a CI Região de Aveiro, o Governo e
outras Entidades da Administração Central e Local, os Funcionários, os Fornecedores e os
Empreiteiros.

Este ano 2010 foi de facto um ano de excelência e extraordinário, tendo-se constatado
de forma muito objectiva a elevação do nível de desenvolvimento do Município de Ílhavo e
a da qualidade de vida das Pessoas que nele residem, trabalham e/ou passam algum do
seu tempo livre e de cultura. Foi cumprido com elevado nível o objectivo de Continuar a
Realizar.

2. Programa Municipal de Bolsas de Estágios de Trabalho 2011/2012

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Programa de Bolsas de Estágios de Trabalho
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2011/2012. O Programa tem como principal objectivo contribuir para a integração dos Jovens
desempregados do Município no mundo de trabalho, através da sua participação em
projectos de formação prática em contexto de trabalho, complementando as qualificações
anteriormente adquiridas.

O estágio, com duração de 12 meses consecutivos (início em Julho de 2011), destina-
se a cidadãos residentes no Município de Ílhavo há mais de um ano (preferencialmente com
idades entre os 18 e os 30 anos), titulares de bacharelato ou licenciatura (nível IV e V) ou
de comprovada aptidão profissional (nível III ou inferior) e que se encontrem à procura do
primeiro emprego ou sejam desempregados à procura de um novo emprego.

O Programa de estágios desenvolve-se em 5 temáticas prioritárias: A - Educação, Cultura
e Juventude; B - Qualificação Urbana e Ambiental; C - Desenvolvimento Empresarial e
Emprego; D - Acção Social; E - Aposta no Mar e na Ria; sendo os estagiários acolhidos pela
CMI, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e Associações ou Empresas
com sede, sucursal ou representação no Município de Ílhavo.

A dinamização de programas e de iniciativas que visam dar contributos para a formação
humana, cívica e académica dos Jovens, aliada à realidade a que hoje assistimos, com o
aumento do desemprego generalizado por todo o país, tem constituído uma das grandes
apostas da CMI nos últimos anos.

Na edição 2011/2012 deste Programa serão admitidos o total de 6 estagiários. O período
de candidaturas decorrerá até ao próximo dia 30 de Abril de 2011.

3. Regulamento de Utilização do Pontão Nascente da Doca de Recreio do Jardim Oudinot

No âmbito do Protocolo oportunamente estabelecido entre a CMI e a APA para a gestão
do Jardim Oudinot e da sua Doca de Recreio, e visando assegurar o adequado uso, bem
como a manutenção e conservação, afectando a essa operação os recursos necessários
numa óptica de gestão optimizada, o Executivo Municipal deliberou aprovar o Regulamento
de Utilização do Pontão Nascente da Doca de Recreio do Jardim Oudinot, integrando a sua
gestão na actividade do Fórum Náutico do Município de Ílhavo.

O Regulamento de Utilização do Pontão Nascente da Doca de Recreio do Jardim Oudinot
será alvo de apreciação pela Assembleia Municipal de Ílhavo.

4. Subsídio pontual ao CVCN - Obra de Qualificação da Biarritz

O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um subsídio pontual ao Clube
de Vela da Costa Nova (CVCN), no valor de 25.000 euros para comparticipar na obra de
reformulação do seu Pontão Norte, em consequência e aproveitando a obra de Qualificação
Urbana e Ambiental da Frente-Ria da Costa Nova que a CMI está a realizar, promovendo a
integração desse Pontão nos outros Pontões do CVCN, proporcionando a criação de seis
novos lugares de amarração (traduzindo-se numa nova fonte de receita para a Associação).

5. Normas de Participação no Concurso das Marchas Sanjoaninas de Ílhavo 2011

Integradas na programação cultural promovida pela CMI durante o ano de 2011, e
considerando que as Marchas Sanjoaninas representam uma festa de cultura popular muito
apreciada e bastante vivida pelas populações do Município, num momento de divulgação
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da criação artística nas vertentes da coreografia, música, poesia e demais requisitos envolvidos
nesta actividade, o Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação das
Marchas Sanjoaninas de Ílhavo 2011.

Na edição deste ano, a organização será da responsabilidade da CMI em parceria com
seis Associações do Município, mais uma do que na edição de 2010, nomeadamente a
Associação Cultural - Grupo de Dança “Pestinhas”, a Associação de Pais e Amigos das
Crianças da Gafanha da Encarnação, a Associação dos Amigos da Praia da Barra, o Grupo
de Jovens “A Tulha”, o Rancho Folclórico “Os Palheiros da Costa Nova” e o Sporting Clube
da Vista Alegre.

O Desfile das Marchas, momento de grande riqueza da nossa Cultura Popular que a CMI
pretende continuar a apoiar, terá lugar nos próximos dias 18 de Junho na Gafanha da Nazaré,
24 de Junho na Gafanha da Encarnação e 25 de Junho no Pavilhão Capitão Adriano Nordeste
em Ílhavo.

6. Normas de Participação no VIII Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”

O Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação no VIII Concurso de
Fotografia “Olhos sobre o Mar”, dando assim seguimento aos investimentos verificados nos
últimos anos, com o objectivo de posicionar o Município de Ílhavo como uma referência
incontornável na temática do Mar.

O Concurso é aberto a todos os fotógrafos profissionais ou amadores (e tem carácter
nacional), tendo como Tema “O Mar” em todas as suas vertentes. Dividido em duas secções
(cor e preto e branco), cada participante pode apresentar até um máximo de três fotografias
por secção. A data limite de recepção das fotografias a concurso é 24 de Junho de 2011
(data do correio).

Para mais informações contactar o secretariado do concurso através do 234 329 600 ou
geral@cm-ilhavo.pt .

7. Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos

a) Prestação de serviços de limpeza urbana e de gestão do Ecocentro no Município de
Ílhavo - Concurso Público

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de Concurso Público para a “Prestação
de Serviços de Limpeza Urbana e de Gestão do Ecocentro do Município de Ílhavo”, com um
valor base de 115.040 euros e contrato de um ano, renovável por iguais períodos.

Com esta medida a CMI pretende que sejam assegurados os adequados níveis de
limpeza urbana, bem como garantida a necessária e fundamental operacionalização do
Ecocentro Municipal que, actualmente constitui um elemento da máxima importância para
as Políticas Ambientais da CMI, bem como uma peça chave do sistema de gestão dos
resíduos urbanos.

b) Actualização do Tarifário dos Serviços de Resíduos Urbanos para o ano de 2011

O Executivo Municipal deliberou aprovar a actualização do Tarifário dos Serviços de
Resíduos Sólidos Urbanos para o ano de 2011, traduzindo-se numa actualização do tarifário
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relativo aos preços praticados com a produção de RSU por utilizador, no valor de 2,81%,
considerando a necessidade de ser mantida a cobertura da receita pela despesa verificada
em 2010, bem como respondendo aos aumentos dos valores cobrados pela ERSUC (na
deposição dos RSU no Aterro da Taboeira) e pela SUMA (na recolha dos mesmos e na
limpeza urbana que é realizada).

A actualização tarifária entrará em vigor a 1 de Abril de 2011.

c) Protocolo Câmara Municipal de Ílhavo/Fundação do Gil

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Protocolo de Cooperação a estabelecer entre
a CMI e a Fundação do Gil para recolha de tinteiros e toners vazios de impressoras e faxes,
proporcionando à Fundação a angariação de apoios financeiros para alcançar os seus
objectivos de trabalho, designadamente de valorização pessoal e plena integração social
de Crianças e Jovens, promovendo desta forma a “Campanha de Recolha da Fundação do
Gil”, bem como contribuindo para que estes elementos sejam tratados de forma segura e
adequada, minimizando o seu impacto no Ambiente.

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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