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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 02 de
maio de 2012.

1. Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres 2012 (PMOTL 2012)

Considerando que a ocupação de tempos livres dos Jovens com atividades salutares,
reforçando o seu desenvolvimento intelectual, contribui de forma marcante para a formação
da sua personalidade, incrementando a sua capacidade de organização e do espírito de
equipa e de entreajuda, o Executivo Municipal deliberou aprovar o Programa Municipal de
Ocupação de Tempos Livres 2012 - PMOTL 2012, que contará este ano com a sua XIII
edição, a decorrer nos meses de julho a agosto.

O PMOTL é composto por seis projetos: Biblioteca ao Ar Livre, Apoio à Infância, Apoio
à Terceira Idade, Animação de Espaços Lúdicos e Culturais, Apoio Administrativo em projetos
da CMI, Educação Ambiental no âmbito da Bandeira Azul. Tem uma duração de um/dois
meses, estando orientado para Jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos.
A cada participante será atribuída uma bolsa monetária, cujo valor resulta das responsabilidades
que lhe são atribuídas no desenvolvimento das tarefas, estando estipulados três valores
(160, 200 e 250 euros).

As inscrições decorrem a partir do dia 04 de maio até ao dia 02 de junho.

2. Parecer sobre Agregação de Unidades de Gestão

O Executivo Municipal deliberou tomar como sua deliberação o parecer apresentado e
aprovado por unanimidade pelo Conselho Municipal de Educação (CME), no âmbito da
Agregação de Unidades de Gestão do Município de Ílhavo, em curso pelo Ministério da
Educação.

O CME reuniu em sessão extraordinária no passado dia 26 de abril, com ponto único da
ordem de trabalhos a “Agregação de Unidades de Gestão”, tendo deliberado o seguinte:

“O CME defende a manutenção das unidades de gestão existentes no Município de
Ílhavo, as quais se caracterizam pela existência de três agrupamentos de escola (com
estabelecimentos de ensino desde o pré-escolar até ao 3º ciclo) e duas escolas secundárias
(com 3º ciclo), considerando a rede existente coerente com a distribuição geográfica e o
desenvolvimento dos respetivos projetos educativos, conforme definido na Carta Educativa
do Município de Ílhavo devidamente homologada em 2007 pelo Ministério da Educação.

De igual modo, considera o CME que todo este processo em curso apenas deveria ser
iniciado após o cabal esclarecimento das várias questões colocadas por ofício ao Sr. Ministro
da Educação e Ciência, assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) e
pelos cinco Diretores de Escola / Agrupamentos do Município de Ílhavo, o que até à presente
data ainda não aconteceu (cópia anexa).

Contudo, e face às orientações emanadas pelo Ministério da Educação e Ciência (MEC),
as quais se encontram enquadradas no Orçamento de Estado para o ano 2012, e ao ofício
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recebido a 20 de abril de 2012 solicitando parecer sobre uma propostas de agregação, e
atendendo à disponibilidade demonstrada pelos vários parceiros envolvidos (CMI, Escolas
/ Agrupamentos e DREC), consideramos que a proposta de agregação apresentada é a que
menos lesa todo o trabalho de qualidade realizado até à data e a que melhor se adequa às
especificidades do Município de Ílhavo.

Face ao exposto, considera o CME ajustada a proposta de agregação do Agrupamento
de Escolas de Ílhavo à Escola Secundária dr. João Carlos Celestino Gomes e a Agregação
do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré à Escola Secundária da Gafanha da
Nazaré, mantendo-se o Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação.

Mais se entende que deve ser devidamente verificada a possibilidade da ativação do
novo Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré se verificar logo após a conclusão
das obras na Escola Secundária, às quais urge dar seguimento e termo.

Para o devido registo da história deste processo, o CME tomou conhecimento que esta
proposta foi construída em equipa de trabalho entre a CMI e os cinco Diretores de Escola /
Agrupamento, num ato determinado em apresentar uma proposta do Município de Ílhavo
partindo das diferentes posições das entidades envolvidas, tendo a DREC manifestado a
sua concordância à proposta que agora recolhe os devidos pareceres formais.

O CME reitera a necessidade urgente de serem esclarecidas todas as questões
oportunamente levantadas, as quais incidem sobre os princípios que norteiam esta medida
do Governo, a articulação com a Transferência de Competências na Área da Educação
existente do MEC para a CMI e a operacionalização de todo o processo, tendo em vista o
normal funcionamento das instituições, o arranque do próximo ano letivo e elevada qualidade
do serviço aos Cidadãos.”

3. Protocolo para o Enquadramento de Pessoal destinado a integrar as Equipas de
Intervenção Permanente - Renovação para o ano de 2012

O Executivo Municipal ratificou o Protocolo para o Enquadramento de Pessoal destinado
a integrar as Equipas de Intervenção Permanente assinado entre a Autoridade Nacional de
Proteção Civil (ANPC), a Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) e a Associação Humanitária dos
Bombeiros de Ílhavo (AHBI), garantindo prontidão na resposta às ocorrências que impliquem
intervenções de socorro às populações e de defesa dos seus bens.

A Equipa de Intervenção Permanente (EIP) é constituída por 5 bombeiros em regime de
permanência, sendo os custos de remuneração e seguros comparticipados em partes iguais
pela ANPC e pela CMI, traduzindo-se num apoio financeiro da CMI de cerca de 33.200 euros,
num reforço de cooperação institucional na prestação de um importante serviço aos Cidadãos.

4. XI Concurso Literário Jovem

O Executivo Municipal tomou conhecimento da decisão do Júri do XI Concurso Literário
Jovem de avaliação e atribuição dos correspondentes prémios.

A edição de 2012 do Concurso Literário Jovem contou com a participação de cerca de
250 trabalhos escritos, provenientes dos Alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e
do Ensino Secundário das Escolas do Município de Ílhavo.

Pretende-se com esta iniciativa, que já vai na sua XI edição, estimular as práticas da
escrita e da leitura entre os mais Jovens.
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A entrega dos Prémios e Certificados de participação realizou-se no passado dia 23 de
abril, no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, assinalando-se o Dia Mundial do Livro.

5. Balanço Social 2011

O Executivo Municipal apreciou o Balanço Social de 2011 da CMI, registando a qualidade
da gestão do Pessoal da CMI, bem evidenciada num conjunto de indicadores de que se
realça o reduzido número de Funcionários e Chefias, tendo em conta a dimensão da Câmara
e a análise comparativa com entidades similares. Mais se tomou conhecimento de uma
informação dos Serviços Administrativos sobre os ordenados praticados na CMI para com
os Eleitos e os Avençados, registando-se o cumprimento da Lei e realçando-se o equilíbrio
e a proporcionalidade dos valores em causa, assim como os critérios de qualidade, rigor e
transparência praticados na sua contratação e gestão.

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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