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Reunião de Câmara – 15 de janeiro de 2014 

 
Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do Executivo 

da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) de hoje, quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2014. 
 
1. Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados – Balanço 2013 
 
O Executivo Municipal tomou conhecimento do balanço do ano de 2013 do Fundo Municipal de 

Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados. 
No ano de 2013 deram entrada um total de 842 requerimentos, sendo que 438 se reportaram à área 

da Ação Social Escolar, 238 a apoio ao pagamento de renda de casa do mercado privado, seis dizem 
respeito a obras, 158 a apoio para pagamento de fatura da AdRA, e dois para pagamento de quotas de 
condomínio de habitação social. 

Comparativamente com o ano de 2012, em 2013 observou-se um aumento de 145 requerimentos, o 
que representa um crescimento de 20,8%. 

Também os montantes investidos têm registado um crescimento, tendo esse valor sido, em 2013, de 
85.521,74 euros, o que totaliza um aumento de 14,3%, comparativamente ao ano de 2012.  

O Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados foi criado em 2011 com o objetivo 
de constituir um instrumento importante para a concretização de uma política social mais estruturante, 
que tem sido utilizado pelos diversos parceiros do Atendimento Social Integrado. Com a utilização deste 
instrumento, julga-se caminhar para uma intervenção mais congregadora e reflexiva, reafirmando 
medidas de apoio com caráter inovador, que não se sobreponham às já existentes e que tenham sim 
uma funcionalidade complementar e por isso devidamente articulada entre as diversas entidades.  

Os apoios a conceder são de natureza financeira, prestação de serviços e comparticipação e/ou 
redução de taxas ou tarifas, abrangendo, para além das já referidas, medidas de comparticipação na 
tarifa de prolongamento do ramal de água e/ou saneamento, comparticipação na tarifa de suspensão e 
reinicio da ligação dos serviços de água e saneamento, na realização de projetos-tipo para 
autoconstrução, na redução das taxas devidas pela emissão dos alvarás de obras de construção, 
reconstrução, alteração ou ampliação, na realização de projetos e acompanhamento de obras de 
beneficiação, reconstrução, recuperação, conservação ou de melhoramento de condições de segurança 
e conforto a indivíduos portadores de deficiência físico-motora, no apoio na formulação de pedidos de 
licenciamento ou comunicação própria de obras particulares e no apoio na procura ativa de emprego 
e/ou na criação do próprio emprego. 

Relembramos que o Executivo e a Assembleia Municipal aprovaram recentemente a concessão de 
isenção total do Imposto Municipal sobre Imóveis por dois anos aos prédios devolutos e/ou degradados 
que sejam objeto de recuperação destinada a arrendamento, no âmbito deste Regulamento, 
promovendo desta forma a possibilidade de criar mais oportunidades de apoio social e, em simultâneo, 
a recuperação dos mesmos edifícios. 
 

 



 
 
 
2. Apoio a Associações  

 
» Processos com isenção de taxas  
O Executivo Municipal ratificou a decisão de isentar taxas a diversas Associações do Município de 

Ílhavo na organização de eventos no período de agosto a novembro de 2013. 
 
» Cedência de viaturas a Associações do Município 
O Executivo Municipal ratificou as autorizações de cedência de viaturas (autocarros) a várias 

Associações do Município de Ílhavo durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2013, 
tendo as mesmas ficado isentas de compensação dos encargos inerentes à utilização das viaturas ao 
abrigo do disposto do n.º 4 do art.º 4.º do Regulamento Municipal para a Utilização e Cedência dos 
Veículos Automóveis de Transporte Coletivo de Passageiros da CMI. 

 
» Adendas aos Protocolos de Utilização dos Pavilhões das Escolas José Ferreira Pinto Basto e 

Escola Secundária da Gafanha da Nazaré 
O Executivo Municipal deliberou aprovar as Adendas aos Protocolos de Utilização do Pavilhão da 

Escola Básica José Ferreira Pinto Basto (Ílhavo) e do Pavilhão e Ginásio da Escola Secundária da 
Gafanha da Nazaré celebrados entre o Município de Ílhavo e a Escola Básica José Ferreira Pinto Basto 
(2006) e a Escola Secundária da Gafanha da Nazaré (2012), respetivamente. 

Os referidos espaços são utilizados durante a semana e em horário pós-letivo pelas Associações 
Desportivas do Município.  

 
A Câmara Municipal de Ílhavo continua assim a promover o apoio às Associações do Município, 

parceiros inegáveis para a afirmação dos valores culturais, de identidade e de cidadania, que mobilizam 
milhares de Cidadãos no desenvolvimento das suas atividades. 
 

 
3. Minuta de Protocolo – Utilização dos Serviços do CROACI pelo Município de 

Aveiro  
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar a minuta do Protocolo de Utilização dos Serviços do Centro 

de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Ílhavo (CROACI), para entrega de cães e gatos vivos, 
recolhidos e/ou recebidos no Município de Aveiro, tendo em vista a gestão controlada dos animais que 
proliferam nas ruas. 

O Município de Aveiro será o quinto Município a celebrar um Protocolo para utilização do CROACI, 
depois de Anadia, Oliveira do Bairro, Vagos e Sever do Vouga, reforçando a cooperação intermunicipal e 
o apoio que a Câmara Municipal de Ílhavo presta. 

Este Protocolo estabelece as regras para a receção dos animais no CROACI, sendo que esta 
carecerá sempre de um contacto prévio com os serviços para aferir da disponibilidade de espaço. A 
receção dos animais só se verificará caso existam naturalmente condições para que tal aconteça, 
nomeadamente ao nível da sua lotação. 

 
 
4. Doação de livros à Câmara Municipal de Ílhavo 
 
O Executivo Municipal tomou conhecimento das Listagens e respetivos Autos de Doação 

respeitantes aos documentos em material Livro, CD e DVD, que vários utilizadores da Biblioteca 
Municipal de Ílhavo e Entidades diversas ofereceram gentilmente à Câmara Municipal de Ílhavo, e 
deliberou aprovar a integração do referido espólio na Biblioteca Municipal de Ílhavo. 

 
 
 
 



 
5. Visita do Ministro do Ambiente ao Município de Ílhavo (Praia da Barra) 
 
O Executivo Municipal tomou conhecimento dos principais resultados da visita do Ministro do 

Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Jorge Moreira da Silva, à Praia da Barra, no passado 
dia 8 de janeiro, na sequência dos alertas lançados pela Câmara Municipal de Ílhavo para os efeitos do 
mau tempo verificados na orla costeira.  

Esta importante visita permitiu ao Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo, 
manifestar as preocupações e expetativas da Câmara Municipal, mas também das populações em 
relação à situação vivida, assim como a urgência da necessidade de uma solução sustentada para a 
resolução dos problemas da erosão costeira, vivida de forma sistemática desde há alguns anos a esta 
parte.  

Ficou desde já prometido que, até ao início do próximo verão, se procederá ao enchimento de areia 
na praia afetada, numa intervenção com o valor estimado de 850.000,00 euros, minorando assim o 
défice que na mesma se verifica.  

As restantes intervenções, nas quais se incluem intervenções de fundo que solucionem o problema 
e não apenas os seus efeitos, serão definidas na sequência do novo Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira (POOC) Ovar-Marinha Grande em fase final da sua execução. 

 


