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Reunião de Câmara – 20 de janeiro de 2016 
 

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do 
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo de ontem. 

 
 
1. Projeto de Execução da “Remodelação da Rotunda da Praia da 

Barra” – adjudicação 
 
O Executivo Municipal deliberou adjudicar à empresa Gestrada – Gabinete de 

Engenharia de Estradas, Lda a elaboração do Projeto de Execução da “Remodelação da 
Rotunda da Praia da Barra”, pelo valor de 46.253,00 euros + IVA e um prazo de execução de 
60 dias. 

Atendendo a que na época balnear e nos restantes períodos do ano, em especial aos 
fins-de-semana, a afluência às Praias da Barra e Costa Nova é elevada e, por isso, geradora 
de um volume de tráfego rodoviário considerável, que se manifesta sobretudo na rotunda e vias 
de acesso provocando longas e demoradas filas, irá desenvolver-se uma solução alternativa à 
rotunda que elimine os pontos de conflito atuais minimizando situações de congestionamento 
de tráfego e, desta forma, poder garantir e reforçar a segurança de todos os utentes e 
residentes nestas estâncias balneares. 

  
 
2. Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados - 

Balanço 2015 
  

O Executivo Municipal tomou conhecimento do balanço do ano de 2015 do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados criado no ano de 2011. 

No ano de 2015 deram entrada um total de 799 requerimentos, sendo que 375 se 
reportaram à área da Ação Social Escolar, 227 a apoio para pagamento de fatura de água, 
saneamento e resíduos sólidos urbanos, 153 a apoio ao pagamento de renda de casa do 
mercado privado, 2 dizem respeito à realização de obras para melhoria das condições de 
habitabilidade, e 2 para pagamento de quotas de condomínio de habitação social. 

Referencia-se a introdução de novas medidas como a comparticipação em empréstimo 
bancário para a aquisição de habitação, a redução das taxas devidas pelo ingresso ou 
frequência nos equipamentos desportivos ou culturais, a redução das taxas devidas pela 
frequência no Programa das Férias Divertidas e os Produtos de Apoio a pessoas portadores de 
deficiência ou em situações de dependência. A aprovação destas candidaturas encontra-se em 
fase de consolidação, numa tendência de crescimento. 

Comparativamente com o ano de 2014, em 2015 observou-se um acréscimo de 71 
deferimentos, que envolveram 630 famílias e totalizaram um investimento da Câmara Municipal 
de Ílhavo de 87.836,44 euros, o que representou um aumento de 24% face a 2014 que muito 
se fica a dever às últimas alterações do Regulamento deste Fundo Municipal que permitiram o 
aumento de famílias apoiadas, mas também o montante do apoio. 

Existem ainda outras medidas no âmbito do Fundo, tais como a comparticipação na 
tarifa de suspensão e reinício da ligação dos serviços de água e saneamento, 
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comparticipações em situações pontuais, excecionais e em situação de crise, orientação e 
encaminhamento de candidaturas para programas governamentais de apoio habitacional, a 
realização de projetos-tipo para autoconstrução e a realização de projetos e acompanhamento 
de obras para indivíduos portadores de deficiência físico-motora, apoio na formulação de 
pedidos de licenciamento ou comunicação prévia de obras particulares, redução das taxas 
devidas pela emissão dos alvarás de obras de construção, reconstrução, alteração ou 
ampliação e apoio na procura ativa de emprego e/ou na criação do próprio emprego. 

 
 
3. Projeto de Regulamento do Museu da Vista Alegre 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar o Projeto de Regulamento do Museu da Vista 

Alegre e submetê-lo a audiência dos interessados. 
A requalificação/ampliação do Museu da Vista Alegre é o fruto de uma união de 

esforços entre a Vista Alegre Atlantis, SA e o Município de Ílhavo, que resultou numa 
recuperação e ampliação do espaço envolvente ao largo (ou terreiro) da fábrica de porcelana 
da Vista Alegre, com o objetivo de devolver à comunidade, e ao público em geral, a fruição de 
um património único, representativo da evolução da história da porcelana em Portugal, no 
Lugar, Município e Região onde a fábrica se integra. 

 
 
4. Programa Municipal Férias Divertidas – Páscoa 2016 
 
Considerando importante a realização de programas de ocupação dos tempos livres 

em períodos de férias escolares, por forma a disponibilizar soluções adequadas e educativas 
para a ocupação dos jovens munícipes, a Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar mais uma 
edição de Páscoa do Programa Municipal Férias Divertidas. 

A ocupação dos tempos livres através da realização de atividades de caráter 
pedagógico, desportivo e lúdico constitui uma mais valia para os mesmos, transmitindo-lhes 
valores importantes enquanto cidadãos. A generalização da prática desportiva junto da 
população jovem é um fator essencial na melhoria da qualidade de vida e fundamental na 
formação pessoal, social e desportiva. 

As Férias Divertidas Páscoa 2016 decorrerão em dois períodos distintos, de 21 a 24 de 
março e de 29 de março a 1 de abril, e destina-se a crianças e jovens com idades 
compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade. 

Os participantes terão oportunidade de realizar uma série de atividades aliciantes de 
âmbito desportivo (Natação, jogos aquáticos e lúdicos, Polo Aquático, Minigolfe, Basquetebol e 
outros desportos coletivos, Tag-Rugby, Hockey e Ténis), de âmbito cultural (visitas dentro e 
fora do Município, cinema), de âmbito educativo (sensibilização ambiental, ateliês/workshops, 
formação cívica e espaço de leitura) e de âmbito lúdico (espaço internet e jogos de tabuleiro). 

As inscrições terão lugar nas Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré a 
partir de 1 de fevereiro, até uma semana antes do programa, terminando a 14 de março. 

  
Mais informação em www.cm-ilhavo.pt ou pelo e-mail desporto@cm-ilhavo.pt 

 

http://www.cm-ilhavo.pt
mailto:desporto@cm-ilhavo.pt

