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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião
do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) de hoje, quarta-feira, dia 06 de fevereiro
de 2013.

1. Protocolo de Cooperação da Nova Fábrica da Ria Stone / Vista Alegre / IKEA
O Executivo Municipal deliberou aprovar o Protocolo de Cooperação a estabelecer entre

o Município de Ílhavo e a “Ria Stone, Fábrica de Louça de Mesa em Grés, SA” (Empresa do
Grupo Vista Alegre Atlantis), com vista à instalação de uma unidade industrial na Zona
Industrial da Mota. O Executivo Municipal deliberou também aprovar a permuta de terrenos
com o Estado/Direcção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), necessária à concretização
do Protocolo de Cooperação anteriormente referido, recebendo a CMI a parcela de quatro
hectares, contígua à Zona Industrial da Mota, para a instalação da Fábrica Ria Stone (pagando
a CMI ao Estado/DGTF o valor de 200.000 euros) e entregando a CMI ao Estado/DGFT uma
parcela de três hectares do Parque da Carreira (pagando o Estado/DGTF à CMI o valor de
8.200 euros).

Estas duas deliberações representam mais dois importantes passos para a finalização
do processo de instalação no Município de Ílhavo de uma nova unidade industrial inovadora,
executada pelo Grupo Vista Alegre Atlantis em ligação comercial direta ao IKEA, e que a CMI
assume de relevante importância na perspetiva da criação de 144 novos postos de trabalho,
absolutamente singular nas condições económicas atuais, assumindo-se um importante
catalizador para o desenvolvimento sócio-económico do Município, dinamizando a economia
e a competitividade empresarial local.

O processo de conquista deste importante investimento para o Município de Ílhavo, cerca
de 20 milhões de euros, tem vindo a desenvolver-se há bastante tempo, num processo de
sólida e qualificada cooperação institucional, que a CMI tem vindo a promover junto das
várias entidades, na perspectiva de concretizar todos os procedimentos necessários para
a viabilização do investimento.

Este investimento no Município de Ílhavo exige da parte da CMI uma atitude excecional
na criação de todas as condições formais, nomeadamente ao nível do preço do terreno a
vender à Ria Stone, assumindo a decisão de o fazer pelo mesmo valor a que a parcela é
adquirida ao Estado/DGTF, cumprindo-se as demais condições habituais por parte da
Empresa, nomeadamente no que respeita ao pagamento do IMT (cerca de 13.000 euros),
das Taxas de Licenciamento (cerca de 53.000 euros) e do devido IMI anual.

O Ria Stone é uma unidade industrial inovadora, que vai potenciar o crescimento da
escala nacional e internacional do Município de Ílhavo, pela agregação a um dos seus
símbolos principais, a Vista Alegre, entrando no mundo IKEA, de enorme profusão e relevância
comercial.

Esta importante conquista para o Município de Ílhavo recebe uma nota de especial de
congratulação da CMI.

O processo segue agora para apreciação e votação na Assembleia Municipal de Ílhavo.
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2. Abertura de Concurso para a Qualificação da Praceta do Molhe Sul na Praia da Barra
O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de Concurso Público para a execução

da obra de Qualificação da Praceta do Molhe Sul na Praia da Barra, pelo valor de 234.032,50
euros e um prazo de execução de três meses, no quadro de um Acordo entre a Administração
do Porto de Aveiro (APA), para a viabilização da obra, dado tratar-se de área do domínio
privado da APA.

O projeto de requalificação da Praceta do Molhe Sul, elaborado pelos Técnicos da CMI,
vai proceder à qualificação urbana e à pedonalização desta praceta, qualificando uma das
principais zonas de acesso à praia e um elemento central da ambiência urbana da Barra.
A obra é financiada pela CMI apenas pela sua receita corrente.

3. Programa de Apoio a Projectos Educativos 2012/2013
O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de subsídios pontuais aos

Estabelecimentos de Ensino cujas candidaturas ao Programa de Apoio a Projetos Educativos
(PAPE) 2012/2013 foram selecionadas.

Tendo como temática central o tema adotado para este Ano Letivo, “Terras e Oceanos,
Lugares para Empreender”, os Estabelecimentos de Ensino apresentaram doze candidaturas
ao PAPE 2012/2013, evidenciando um grande dinamismo e uma resposta à altura do desafio
lançado aos mesmos, tendo sido aprovadas dez candidaturas.

Este Programa representa um investimento total de 21.106,50 euros, contando com um
apoio da Câmara Municipal de Ílhavo de 8.100,00 euros, cerca de 40% do investimento total
previsto, apoiando a implementação e realização de Projetos Educativos em vários
Estabelecimentos de Ensino do Município.

4. Acordo de Parceria CMI/Illiabum no âmbito da RUCHI
O Executivo Municipal deliberou aprovar o Acordo de Parceria para a Execução da

Reabilitação e Utilização do Edifício Sede do Illiabum Clube a estabelecer entre a Câmara
Municipal de Ílhavo e o Illiabum Clube.

Considerando que o Edifício Sede do Illiabum Clube se localiza no Centro Histórico de
Ílhavo, o Clube foi oportunamente convidado pela CMI para integrar a parceria no âmbito
da RUCHI, tendo como objetivo principal a concretização da intervenção de reabilitação do
referido edifício com acesso a financiamento pelos Fundos Comunitários do QREN.

Após a elaboração do projeto de reabilitação pelos Técnicos da CMI que também geriram
os processos formais de concurso e candidatura ao PORCentro, o Illiabum Clube desenvolveu
um procedimento de concurso público tendo adjudicado a empreitada de reabilitação pelo
valor de 234.631,00 ¤ + IVA, beneficiando de um financiamento pelo PORC/MaisCentro de
85%, perspetivando-se o início da obra durante o presente mês de fevereiro.

No âmbito do Acordo de Parceria a CMI concederá um apoio financeiro ao Illiabum Clube
para a execução da obra, correspondente à comparticipação nacional (15% do valor da
adjudicação). Com vista à utilização do rés-do-chão do edifício para disponibilização aos
Cidadãos de Serviço Público, a CMI concederá ao Illiabum Clube um apoio financeiro no
valor de 35.000 ¤ como contrapartida pela utilização do espaço por um período de dez anos.

O Illiabum Clube é um Parceiro de relevante importância da CMI, ao nível institucional,
social, desportivo e de promoção do Município de Ílhavo cuja história, atividade presente e
ambição para o futuro é recetora da elevada respeitabilidade e confiança dos Cidadãos e
da CMI.
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Esta matéria segue para apreciação e votação na Assembleia Municipal de Ílhavo.

5. Protocolo de Colaboração com a CERCIAV / Integração de Trabalhadores Ocupacionais
Ao abrigo do Protocolo de Colaboração estabelecido entre a CMI e a CERCIAV para a

integração profissional de Pessoas portadoras de deficiência num ambiente normal de
trabalho, o Executivo Municipal deliberou renovar o Protocolo, dando seguimento ao trabalho
já desenvolvido pela trabalhadora ocupacional integrada na Divisão de Cultura, Turismo e
Juventude da CMI. As tarefas a desempenhar subdividem-se em dois períodos: primeiro na
higienização de documentação e um segundo período no apoio auxiliar no setor do arquivo.

Com este Protocolo de Colaboração a CMI pretende contribuir para a construção de um
contexto inclusivo de trabalho, destinado a eliminar barreiras sociais e possibilitar o
desenvolvimento de habilidades e competências para o exercício de funções por parte dos
Jovens portadores de deficiência.

6. InterEscolas 2013 - Apoio Pontual e Data
O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um subsídio pontual no valor de

100,00 euros, a cada estabelecimento de Ensino parceiro no âmbito do Projeto InterEscolas
como forma de apoio à realização do Sarau InterEscolas 2013.

A décima primeira edição do InterEscolas terá lugar nos próximos dias 14 e 15 de fevereiro,
contando com a participação dos Alunos das Escolas EB 2, 3 José Ferreira Pinto Basto, EB
2, 3 da Gafanha da Encarnação, EB 2, 3 da Gafanha da Nazaré e das Escolas Secundárias
da Gafanha da Nazaré e Dr. João Carlos Celestino Gomes.

7. Programa Municipal Férias Divertidas - Páscoa 2013
Por considerar importante a realização de programas de ocupação dos tempos livres em

períodos de férias escolares, de forma a disponibilizar soluções adequadas e educativas
para a ocupação dos jovens munícipes, o Executivo Municipal aprovou a realização do
Programa Municipal Férias Divertidas - Páscoa 2013.

Este Programa, com duração de cinco dias na primeira semana (18, 19, 20, 21 e 22 de
março) e de quatro dias na segunda semana (25, 26, 27 e 28 de março), será constituído
por dois modelos de atividades com tipologias distintas, o primeiro composto por diversas
modalidades desportivas (programa generalista) e o segundo modelo com especial incidência
nas modalidades náuticas. Consulte o site da CMI e obtenha todas as informações: www.cm-
ilhavo.pt.

As inscrições terão início no próximo dia 25 de fevereiro nas Piscinas Municipais de Ílhavo
e da Gafanha da Nazaré, até uma semana antes do início do programa escolhido.

8. Qualificação Urbana do Espaço do Antigo Mercado da Gafanha da Nazaré
O Executivo Municipal deliberou aprovar a revogação por mútuo acordo do Contrato de

Elaboração do Projeto da área Envolvente ao Antigo Mercado da Gafanha da Nazaré,
estabelecido entre a CMI e o Atelier AA Lda. celebrado em 2008.

Pela revogação do Contrato a CMI pagará a quantia de 20.000¤, passando a ser proprietária
dos relatórios, peças desenhadas e demais elementos respeitantes ao trabalho já desenvolvido
na elaboração do “Projeto da Área Envolvente ao Antigo Mercado da Gafanha da Nazaré”.

Nesta reunião, o Executivo Municipal tomou conhecimento da memória descritiva do
novo projeto de intervenção para a Requalificação do Largo do Antigo Mercado da Gafanha
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da Nazaré, o qual contempla a construção de um parque de estacionamento para 70 viaturas,
novos passeios e requalificação dos espaços verdes existentes, substituição da iluminação
pública, bem como a reorganização do estacionamento automóvel na Avenida José Estevão
entre a Igreja Matriz e a Rua Prior Guerra, numa intervenção que se estima com um custo
de 70.000 ¤, e cujo concurso será lançado nas próximas semanas.

9. Programa de Divulgação e Dinamização Turística do Município de Ílhavo
» Novos Acordos de Parceria

Dando seguimento à implementação do novo modelo de gestão dos Postos de Turismo
do Município, conferindo-lhes uma nova estratégia, assente no conceito de rede, potenciando-
os com outras funções tornando-os espaços mais diversificados, dinâmicos e úteis para a
divulgação e dinamização turística, o Executivo Municipal deliberou aprovar quatro novos
acordos de cooperação.

Os novos acordos serão estabelecidos com três Artesãos do Município de Ílhavo - José
Malaquias, Eduardo Melo, Maria Lima (Oficina da Formiga) - e com a empresa “Canal do
Peixe, atividades piscatórias Lda”, perspetivando a promoção partilhada do património
cultural, artesanato e história do Município de Ílhavo, bem como a promoção dos produtos
locais e regionais da Ria de Aveiro.

10. Implementação de novo sistema de gestão de bilheteiras nos equipamentos municipais
O Executivo Municipal deliberou aprovar os contratos de utilização da plataforma digital

bilheteiraonline, dando cumprimento ao objetivo de implementar um novo modelo de gestão
de bilheteiras, que permita a aquisição de bilhetes de uma forma mais cómoda, rápida e
fácil por todos os Cidadãos que pretendem aceder a equipamentos culturais, como o Centro
Cultural de Ílhavo, Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, Museu Marítimo de Ílhavo e Navio
Museu Santo André.

Com esta plataforma passa a ser possível adquirir em qualquer um dos espaços culturais
mencionados, ou noutros, como as Lojas de Turismo, bilhetes para aceder a qualquer um
dos restantes.

Com a plena activação da plataforma digital, a partir do dia 13 de fevereiro, será ainda
possível a aquisição online de bilhetes, através do acesso a qualquer um dos sites da CMI
(Câmara Municipal de Ílhavo, Museu Marítimo de Ílhavo e Centro Cultural de Ílhavo),
proporcionando assim ao utilizador, de uma forma rápida e simples, a selecção do espaço
cultural, espectáculo, lugar e tipo de bilhete, sendo o processo concluído com o pagamento
e a impressão do bilhete, que é enviado comodamente para a conta de correio electrónico
fornecida pelo utilizador.

A nível nacional passará a ser igualmente possível adquirir os bilhetes para os equipamentos
culturais municipais nas lojas FNAC, Estação dos CTT, El Corte Inglés, Centros Comerciais
da rede “Fórum”, na ABEP - Agência de Bilhetes e Espectáculos Públicos e na ALVALADE
- Agência de Bilhetes Alvalade.

11. Novos Regulamentos Municipais
A CMI assumiu o compromisso formal de, no âmbito da candidatura e do contrato do

Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), aprovar e fazer entrar em vigor durante o
primeiro trimestre de 2013, três novos regulamentos municipais.
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Assim, o Executivo Municipal deliberou aprovar o Regulamento dos Recursos Humanos
do Município de Ílhavo, o Regulamento dos Processos de Execução Fiscal e Procedimentos
de Execução de Coimas e o Regulamento de Utilização e Cedência de Viaturas e Máquinas
Municipais.

Embora a gestão da CMI tenha sido feita ao longo dos últimos anos sem os referidos
regulamentos, com toda a normalidade e legalidade, cumprindo as normas legais em vigor
e os procedimentos instituídos com a devida formalidade, a CMI entende também que estes
documentos vão ser úteis para a gestão corrente, bem como para o devido acompanhamento
por entidades externas.

Os novos Regulamentos Municipais seguem para apreciação e votação na Assembleia
Municipal de Ílhavo.

12. Nova Lei das Finanças Locais
» CMI subescreve posição da ANMP

O Executivo Municipal deliberou subescrever a posição da ANMP relativamente à nova
Lei das Finanças Locais, considerando que a proposta de Lei afeta a capacidade de gestão
e a autonomia locais, colocando em causa o princípio da estabilidade orçamental decorrente
da injusta repartição dos recursos públicos propostos (a redução da receita dos Municípios
prevista é de cerca de 20%), colocando em causa o princípio da solidariedade nacional
recíproca.

A ANMP reforça, na sua posição, a necessidade de esclarecimento da verdadeira
responsabilidade dos Municípios/Poder Local para a dívida direta do Estado, salientando
que em 2011 apenas 3% da dívida total das Administrações públicas foi dos Municípios,
pelo que considera ser inadmissível a “intoxicação da opinião pública contra o Poder Local”,
salientando que face às políticas que têm sido definidas a nível Central, o investimento
público dos Municípios tem diminuído drasticamente em prejuízo das populações e das
economias locais.

13. Portagens nas ex-SCUT
» CMI subescreve posição da CI Região de Aveiro

O Executivo Municipal deliberou subescrever a posição pública da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro relativamente à perspetiva do Governo de Portugal
introduzir novos pórticos de pagamento de portagens nas ex-SCUT, reafirmando as posições
assumidas no passado, com uma nota sobre a eventual colocação de mais pórticos nessas
vias.

A CMI manterá toda a atenção a esta matéria, e reitera a posição referida que tem as
notas que a seguir se transcrevem:

1. Concordar com o princípio de aplicar portagens às ex-SCUT;
2. Considerar inaceitável que não exista um mecanismo de isenções, reiterando a

propositura de um sistema de isenções para os circuitos de curta distância (no caso da
Região de Aveiro, nos circuitos de ligação entre os seus Municípios, aplicando-se o princípio
noutras regiões), visando o desanuviar da EN 109, com problemas de fluidez e de segurança.
Este regime é compatível com a legislação da União Europeia;

3. Defender que seja alterado o regime de portagens nos acessos à cidade de Aveiro,
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dado ser o único caso em Portugal em que o acesso rodoviário por auto-estrada a uma
capital de Distrito é todo portajado, assim como reiterar a defesa da não cobrança de
portagens na A25, pela sua importância insubstituível na gestão de tráfego urbano regional
e para o transportes competitivo de mercadorias de importação e em especial de exportação;

4. Reforçar a posição já apresentada de que não há Estradas Nacionais alternativas em
continuidade às referidas auto-estradas, sendo por isso inadmissível que se cobrem portagens
nas auto-estradas assumindo as estradas municipais como alternativas, o que exige a
abordagem ao dossier da construção das variantes rodoviárias aos aglomerados urbanos
do eixo da EN 109;

5. A recente perspetiva do Governo vir a implementar mais pórticos para cobrança de
portagens em troços de ex-SCUT's, recebeu uma imediata solicitação de informação ao
Governo na pessoa do Secretário de Estado Dr. Sérgio Monteiro, questionando sobre essa
eventualidade, a perspetiva de decisão do Governo e solicitando também uma reunião de
trabalho;

6. Quanto a essa eventual implementação, continuamos a defender, hoje como no
passado, que existem razões objetivas que justificam a sua não concretização, desde logo
no próprio estudo que as Estradas de Portugal elaboraram e na prática de utilização das
ex-SCUT, situação particularmente evidente no troço da A25 entre a Cidade de Aveiro e as
Praias da Barra e Costa Nova do Município de Ílhavo, dado tratar-se de um troço de uso
marcadamente urbano, construído onde existia a EN 109-7, sem solução alternativa e
fundamental para a acessibilidade rodoviária ao Porto de Aveiro.

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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