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1. Reunião de Câmara – 3 de fevereiro de 2016 
 

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do 
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo de 3 de fevereiro. 

 
1.1  Alteração do Regulamento Interno do Parque de Campismo da 

Barra 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar o Projeto de Alteração ao Regulamento 

Interno do Parque de Campismo da Barra 
Esta alteração resulta da necessidade de atualizar o referido documento na sequência 

das dinâmicas trazidas pelos utilizadores do Parque de Campismo da Barra ao longo dos anos, 
destacando-se a gestão do repouso dos utentes e o controlo do ruído noturno, bem como a 
idade mínima para frequência isolada do Parque. 

Esta alteração prevê ainda a atualização das taxas praticadas, que resultam da 
necessidade de cobrir as despesas de forma adequada à rentabilidade da operação, bem 
como de harmonizar os custos deste com os demais equipamentos do mesmo tipo e 
características localizados nas imediações do Parque de Campismo da Barra. 

Segue agora para apreciação e votação pela Assembleia Municipal de Ílhavo. 
 

 
1.2  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 para votação pela Assembleia Municipal de Ílhavo. 
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. 

 
 
1.3  Projeto de Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos 

Urbanos e Limpeza Urbana do Município de Ílhavo e Proposta do 
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos para 2016 

 
O Executivo Municipal deliberou aprovar o projeto de Regulamento do Serviço de 

Gestão de Resíduos Urbanos e Limpeza Urbana do Município de Ílhavo, bem como a proposta 
do Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos para 2016 ao mesmo inerente. 

O quadro normativo vigente e as recomendações da Entidade Reguladora de dos 
Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) justificam a revisão e atualização do referido 
regulamento (em vigor desde 2006) e do respetivo tarifário, adaptando-os, na estrutura e na 
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forma, aos princípios de universalidade no acesso, de continuidade e qualidade do serviço e de 
eficiência, equidade e sustentabilidade do tarifário a praticar. 

Neste sentido, a proposta de tarifário de Resíduos Sólidos Urbanos contempla a 
introdução de uma componente variável indexada às diferentes tipologias de consumo de 
água, isto é, considerando por exemplo consumos de 5 m3 uma variação de -9,8%, 10 m3 - 
3,84% ou 15m3 + 2.12%. 
Decorrido o período de discussão pública, sem que tenham sido recebidos quaisquer 
contributos, e após a aprovação tácita por parte da ERSAR, o Projeto agora aprovado, 
conjuntamente com a Proposta de Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos para 2016, 
segue agora para apreciação e votação pela Assembleia Municipal.   
 

 
2. Plenário do Conselho Local de Ação Social 

 
Teve lugar, no passado dia 2 de fevereiro, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, o Plenário 

do Conselho Local de Ação Social, onde estiveram presentes os representantes de diversas 
entidades, das Administrações Central e Local e Instituições Particulares de Solidariedade 
Social que integram esta rede de intervenção concertada e integrada. 

Neste primeiro plenário de 2016, foram discutidos temas de elevado relevo no que diz 
respeito à intervenção social no Município, tendo em observância o presente e o futuro da 
realidade local, no que diz respeito à intervenção social. 

Um dos pontos da reunião foi a apresentação do Relatório de Atividades do 
Atendimento Social Integrado, relativo ao ano de 2015, sendo de salientar um nível de 
execução na ordem dos 88,5%, o balanço das diversas Respostas Sociais, nomeadamente no 
que diz respeito ao cruzamento das listas de clientes e candidatos e, ainda, o Plano de Ação 
do Atendimento Social Integrado do Município de Ílhavo para 2016. 
Nesta reunião foram ainda abordados assuntos diversos tais como, as atividades 
desenvolvidas pelo novo Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental da Obra da 
Providência, o Relatório da Atividade da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ílhavo 
do ano de 2015, com a análise do movimento processual registado, o balanço da aplicação do 
Fundo Municipal de Apoio das Famílias e Indivíduos Carenciados no transato ano, no qual 
foram investidos 87.836,44 euros, após a criação de novas medidas como o empréstimo de 
casa, descontos no acesso aos equipamentos desportivos e culturais ou a participação no 
programa das “Férias Divertidas”. 


