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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 20 de março
de 2013.

1. Relatório e Contas 2012
O Executivo Municipal aprovou o Relatório e Contas da Câmara Municipal de Ílhavo

respeitante ao ano de 2012.
A atividade da Câmara Municipal de Ílhavo de 2012 recebe um balanço muito positivo,

pela quantidade e pela qualidade das realizações que conseguimos concretizar, aproveitando
a oportunidade dos Fundos Comunitários do QREN, e gerindo todas as dificuldades que
derivam da situação financeira e económica em que Portugal vive, conseguindo melhorar
a sustentabilidade financeira da CMI.

As comemorações dos 75 anos do Museu Marítimo de Ílhavo, com destaque para o
Ílhavo Sea Festival com a presença dos Grandes Veleiros, foram elementos distintivos da
dinamização da atividade cultural e da promoção do Município.

No ano 2012 mantivemos uma dimensão relevante do investimento da CMI, continuámos
a reduzir as despesas de funcionamento da CMI, e implementamos instrumentos novos de
gestão financeiro (nomeadamente a Lei dos Compromissos e o PAEL), conseguindo
concretizar mais um ano de grande importância para os Cidadãos.

Inaugurámos e ativámos novos equipamentos e áreas qualificadas do espaço público,
executámos projetos, lançámos concursos e adjudicámos novas obras, numa aposta
concretizada em mais investimentos.

Das obras terminadas e/ou inauguradas e ativadas, destacamos a Qualificação Urbana
e Ambiental do Casco Antigo da Cidade de Ílhavo, o Centro de Investigação e
Empreendedorismo (por reabilitação da antiga Escola Preparatória de Ílhavo, agora CIEMar-
Ílhavo), a Ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo (com a nova área de Reservas e o Aquário
de Bacalhaus) e a Qualificação do Cais dos Pescadores da Costa Nova.

No que respeita a projetos desenvolvidos e a concursos em tramitação, com maior
importância, 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 (obra em curso), Qualificação da Praceta do Molhe Sul na Barra, o
Parque Desportivo da Costa Nova (obra em curso), o Edifício Sociocultural e Extensão de
Saúde da Costa Nova e a transformação da Estrada Florestal Nº1 em Variante.

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 Festival
do Bacalhau 2012, a Maior Idade, o Programa Desporto para Todos, entre muitas outras.

A atividade da AdRA/Águas da Região de Aveiro foi marcada pela finalização 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. Foi
feito o devido acompanhamento da sua atividade regular de gestão dos sistemas de
abastecimento de água e saneamento básico, com um balanço globalmente positivo.
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Procedemos ao desenvolvimento dos projetos de saneamento básico da Gafanha da Nazaré
e da Zona Industrial da Mota, preparando o lançamento do concurso público.

No que respeita a outras importantes Políticas Municipais, mantivemos um forte dinamismo
na área da Educação (sempre prioritária), da Cultura, do Turismo, do Ambiente, do Desporto
e da Juventude, destacando-se o cumprimento do Plano Municipal de Intervenção Educativa
a cem por cento.

Na Ação Social o aumento da necessidade de apoiar Cidadãos e Famílias carenciadas,
confirmou a importância instrumental e a resposta financeira proporcional do Fundo Municipal
de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, no quadro da ação da parceria do CLAS.

Executámos Acordos de Cooperação com as Associações do Município ao abrigo das
novas normas do Regulamento Municipal de Apoio às Associações.

A CMI continua a ser gerida com a devida sustentabilidade financeira, marcada pelo
equilíbrio das suas contas, num ano em que continuámos a fazer uma gestão intensa no
aproveitamento dos Fundos Comunitários e na redução dos custos de funcionamento da
CMI. Dos números principais de 2012 registam-se três: 43,5 M¤ de orçamento executado;
26,2 M¤ de execução das GOP; 23,6 M¤ de dívida total consolidada (-10,4% que em 2011).

De facto, neste ano 2012, terceiro do atual mandato, foi cumprido com elevado nível o
objetivo de Continuar a Realizar, concretizando mais e melhor qualidade de vida para os
Cidadãos.

Mantivemos o nosso empenhamento produtivo nos trabalhos de gestão da vida associativa
intermunicipal, nomeadamente na Presidência do Conselho Executivo da CI Região de Aveiro
e da Associação Oceano XXI (Cluster do Mar), no Conselho Diretivo da ANMP, no Conselho
de Administração do Polis da Ria de Aveiro, na Direção da 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 2012, pelo contributo que foram capazes de dar.

Num trabalho de parceria com todos aqueles que disseram sim ao desafio de construção
de desenvolvimento, fica para a História este documento de Prestação de Contas de 2012.

2. Concurso para a Qualificação da Praceta do Molhe Sul na Praia da Barra / adjudicação
No seguimento da deliberação de abertura de concurso público para a realização da

obra de Qualificação da Praceta do Molhe Sul na Praia da Barra, o Executivo Municipal
deliberou adjudicar a empreitada à firma Henriques, Fernandes & Neto, Lda. pelo valor de
231.660,00 euros (acrescido de IVA) e um prazo de execução de 3 meses.

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.

A obra inicia a sua execução na primeira semana de abril.

3. Concessão da Exploração do Parque de Campismo Municipal da Barra - adjudicação
O Executivo Municipal deliberou adjudicar a Concessão da Exploração do Parque de

Campismo Municipal da Barra à firma Catarino & Associados Lda. pelo valor da proposta
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de 795.000,000 euros + IVA para um prazo de exploração de 10 anos (traduzindo-se numa
renda anual de 79.500,00 euros + IVA).

O Parque de Campismo Municipal da Barra é um equipamento importante na dinâmica
turística do Município, pelo que a CMI espera com a presente deliberação assegurar o seu
bom funcionamento, potenciando alcançar uma ainda maior qualidade no serviço prestado.

4. Abertura de Concurso para a Aquisição de Serviços de Seguros
O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de concurso público para a Aquisição

de Serviços de Seguros do Município, nos ramos de bens patrimoniais, responsabilidade
civil, seguros de pessoas e acidentes pessoais, num valor estimado de 115.000,00 euros,
visando a otimização na prestação deste importante serviço com consequente redução de
custos associados.

5. Concurso de Modelismo Náutico do MMI - 2.ª edição
No sentido de promover a cultura náutica como forma de expressão da cultura marítima

em geral, e instrumento de consolidação do projeto sociocultural do MMI, o Executivo
Municipal deliberou aprovar o lançamento do 2.º Concurso de Modelismo Náutico do Museu
Marítimo de Ílhavo 2013, sob o tema: Navio/motor da Pesca do Bacalhau.

A exposição dos trabalhos será incluída na programação do Dia Nacional do Mar, celebrado
a 16 de novembro de 2013, sendo a entrega de certificados e prémios feita igualmente nesse
dia. Como entidade promotora e patrocinadora, a CMI atribuirá, através da decisão do Júri
constituído para o efeito, o Prémio de Modelismo MMI no valor de 3.500 euros, ficando a obra
premiada a constituir propriedade da CMI e integrada no espólio do MMI.

6. Vista Alegre - Contrato de Comodato e Memorando de Entendimento
O Executivo Municipal deliberou ratificar o Contrato de Comodato celebrado entre a

Câmara Municipal de Ílhavo e Vista Alegre, no âmbito do projeto de reabilitação do Teatro
da Vista Alegre. Esta é uma intervenção que a CMI executará no âmbito do programa da
RUCI - Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação liderado pela Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro, perspetivando-se um investimento de aproximadamente
400.000 euros, visando a reabilitação do Teatro e a construção de um laboratório de produção
de conteúdos cul turais mult imédia no edi f icado habitacional  cont íguo.

O Executivo deliberou também ratificar o Memorando de Entendimento assinado no
passado dia 01 de março, na presença do Secretário de Estado Adjunto da Economia e do
Desenvolvimento Regional, entre a Câmara Municipal de Ílhavo, a Vista Alegre Atlantis, SGPS,
SA., a VAA - Empreendimentos Turísticos, SA., a AICEP - Agência para o Investimento e
Comércio Externo de Portugal, a Comissão de Coordenação Regional do Centro e a Direção
Regional da Cultura do Centro.

O referido Memorando de Entendimento tem como objetivo a valorização do potencial
turístico das instalações da Vista Alegre, em Ílhavo, património histórico e cultural único no
país, pela concretização de projetos de investimento no âmbito do QREN, nomeadamente,
um hotel de cinco estrelas (composto pelo Palácio e por um novo edifício), a recuperação
da Capela da Nossa Senhora da Penha de França e do seu espaço envolvente, e a ampliação
e requalificação do Museu da Vista Alegre.

Os dois processos seguem para apreciação e votação pela Assembleia Municipal de
Ílhavo.
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7. Apreciação da Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo
Considerando que o Processo de Revisão do PDM de Ílhavo está em fase final de

elaboração, estando agendada para o próximo dia 15 de abril a reunião final da Comissão
Mista de Coordenação (CMC), o Executivo Municipal deliberou emitir um parecer positivo
global à Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo, visando a sua analise e deliberação na
última reunião da CMC.

Num processo que pela sua importância se pretende participado, a CMI organizou no
passado dia 02 de março uma Conferência Pública de ponto de situação do Processo de
Revisão do PDM, facultando informação e reforçando a participação dos Cidadãos.

8. Condecorações Municipais 2013
O Executivo Municipal deliberou aprovar seis Condecorações Honoríficas, a entregar no

Feriado Municipal de Ílhavo no próximo dia 01 de abril, das quais se dá nota sumária:

Medalha de Dedicação em Vermeill:
- António Cândido Pereira (pelo serviço prestado na CMI durante cerca de 31 anos, tendo

desempenhando as funções de Técnico Administrativo e Técnico Superior, tendo exercido
também as funções de Chefe de Divisão de Administração Geral e de Responsável pelos
Serviços de Controle Interno);

- João José Pereira (pelo serviço prestado na CMI durante cerca de 25 anos, tendo
assumido as funções de Motorista, nomeadamente de veículos pesados de transporte de
passageiros).

Medalha de Dedicação em Ouro:
- Maria Arlete Almeida (pelo serviço prestado na CMI durante cerca de 40 anos, tendo

assumido a função de Assistente Técnica Tesoureira).
Medalha do Concelho em Ouro:
- Universidade de Aveiro (pela relação de cooperação institucional antiga, estreita e

profícua com a CMI, apostando na partilha na valorização da Formação, Investigação, da
Cultura, da Economia e do Conhecimento do Mar);

- Vista Alegre Atlantis (pela cooperação institucional com a CMI, em particular no que
respeita à gestão dos valores culturais de caráter excecional de que é dona e gestora, bem
como pelo notável trabalho ao nível da produção industrial, da formação e da preservação
do património);

- Teka Portugal (pelo trabalho de cooperação institucional com a CMI, tendo como base
a sua operação industrial, sendo a empresa do Município que nos últimos quinze anos mais
postos de trabalho criou e mais apoio financeiro prestou ao movimento associativo do
Município de Ílhavo).

As Condecorações serão entregues na Sessão Solene do Feriado Municipal de Ílhavo,
que terá lugar na próxima Segunda-feira dia 01 de abril pelas 11h00 no Salão Nobre dos
Paços do Concelho.

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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