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Reunião de Câmara – 19 de abril de 2016 

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

da Câmara Municipal de Ílhavo de ontem, dia 19 de abril. 
 

1. Relatório e Contas 2015 
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Relatório e Contas da Câmara Municipal de Ílhavo 
respeitante ao ano 2015. 

O Relatório e Contas de 2015 é um documento que reflete e constata, de uma forma clara e objetiva, 
a continuada evolução do investimento e do desenvolvimento equilibrado e integrado do nosso território, 
sempre na senda da criação de riqueza e crescimento sustentável e numa oferta de ações e serviços da 
alta qualidade e modernidade, que contribui de uma forma inequívoca para o engrandecimento do 
Município. 

As orientações determinadas pelas “Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2015” e, 
enquadradas no “Nosso Compromisso – Continuar com Confiança”, foram seguidas com determinação e 
empenho, aproveitando todas as oportunidades, vencendo dificuldades, com a utilização das 
capacidades existentes, num trabalho intenso de toda esta excelente Equipa da CMI, pelo que a gestão 
financeira decorreu de forma normal, cumprindo-se os objetivos traçados nas GOP e Orçamento. 

O montante total da receita de 2015 foi de 26.225.524,97 euros, fruto da receita do exercício, no valor 
de 24.245.982,66 euros mais o saldo de 2014 no valor de 1.979.542,31 euros; assim, este valor 
contribuiu para que a receita realizada atingisse os 85,2%, superando a percentagem indicativa prevista 
na Lei das Finanças Locais de 85%. 

Quanto à despesa paga, foi de 24.848.366,11 euros sendo distribuída pela despesa corrente no valor 
de 12.701.677,10 euros que corresponde a uma diminuição de 4,97% do realizado em 2014, e pela 
despesa de capital no valor de 12.146.689,01 euros, que corresponde a um aumento de 27,28% 
relativamente ao ano anterior, o que evidencia a grande capacidade de controlo de custos e o 
significativo aumento do valor de investimento. 

O nível da execução financeira da despesa paga atingiu os 80,77%, mas se somarmos o valor não 
pago alcançou os 94,16%. 

Relativamente às Grande Opções do Plano (GOP), a execução financeira, no que respeita a todos os 
compromissos assumidos, pagos e não pagos, foi de 16.433.403,83 euros, um valor superior em 13,89% 
face a 2014, que tinha sido de 14.428.801,29 euros, sendo a percentagem de realização das GOP de 
92,85% em 2015. 

Neste capítulo, destaque para o forte investimento em 2015, um dos maiores dos últimos anos, em 
cerca de 9,5M€ com a conclusão de vários investimentos, como a empreitada de requalificação e 
ampliação do Museu da Vista Alegre, a reabilitação do Teatro da Vista Alegre, bem como a Rede de 
Drenagem de Águas Residuais e Pluviais, da Gafanha da Nazaré e Zona Industrial da Mota, a 
Remodelação da Ponte da Vista Alegre, a Requalificação de Vias Municipais, a Via de Acesso ao Parque 
Ciência e Inovação, etc. 



Relativamente à dívida bancária (de médio e longo prazo) fixou-se em 14.165.027,92 euros, inferior 
em 12,99% (2.279.524,95 euros) comparativamente a 2014, tendo sido cumprido o serviço da dívida. 

De referir que, relativamente à dívida a fornecedores, o seu aumento é puramente conjuntural e 
resulta da conclusão de várias obras no final de 2015, nomeadamente a obra da Rede de Saneamento e 
águas pluviais da Gafanha da Nazaré, e o valor de 0,9M€ relativo à aquisição do terreno onde se 
encontra instalada a Biblioteca Municipal e Fórum da Juventude de Ílhavo. 

Os extraordinários resultados obtidos resultam da aplicação de políticas sérias, de grande exigência 
e rigor nas diversas áreas de Equipamentos, Juventude, Ambiente, Ação Social, Mobilidade, Desporto, 
Cultura, Turismo, etc., mas também de grande abertura a parcerias positivas com Entidades Públicas, 
Empresas e com as Associações, assim como ao bom aproveitamento dos Fundos Comunitários do 
QREN, encontrando-se já bem encaminhadas as candidaturas do Município ao novo Quadro “Portugal 
2020”. 

A conclusão do Plano Estratégico do Município de Ílhavo (PEMI) em parceria com a Universidade de 
Aveiro, cuja apresentação pública se realizou a 27 de novembro de 2015, na Biblioteca Municipal, dá 
primazia ao desenvolvimento dos eixos-estratégicos considerados prioritários pela população, 
nomeadamente a “Valorização do Capital Humano, Economia + Competitiva e Ílhavo Inteligente”, dando 
garantias para a definição de projetos estratégicos, para o desenvolvimento, que se pretende que 
continue sustentado e equilibrado em todo o território. 

No que respeita ao resultado líquido do exercício de 2015, pese embora todas as vicissitudes 
orçamentais e económico-financeiras que se verificam, com uma economia em dificuldades e ainda 
considerando um valor de amortizações de 4,3M€ (em 2014 esse valor cifrou-se em cerca de 3,7M€, isto 
é, mais 0,6M€), que reduz o resultado, notou-se, consequentemente um decréscimo, de 997.071,24€ 
comparativamente a 2014, passando de 3.889.606,47€ nesse ano para 2.892.535,23€ em 2015, situação 
muito meritória face às circunstâncias em que o País vive. 

Por tudo isto, o balanço do segundo ano de mandato do atual Executivo é extremamente positivo, 
com a consciência do “dever cumprido”.  

Uma nota final para o trabalho meritório dos Autarcas, dos Funcionários da Câmara Municipal, 
Colaboradores, Voluntários, Associações, Governo e Instituições da Administração Central e Regional, 
Fornecedores, Empreiteiros, etc., que, de uma forma ou de outra, contribuíram e participaram na 
continuidade da construção e desenvolvimento do Município de Ílhavo durante o ano de 2015. 
 

O processo segue agora para a Assembleia Municipal de Ílhavo para aprovação final. 
 
 
2. Empreitada de Redes de Águas Residuais da Gafanha da Nazaré – última 
fase (PAR 201 – Ílhavo) - abertura de concurso  
 
O Executivo Municipal deliberou proceder à abertura de Concurso para a última fase da Empreitada 

de “Redes de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais (PAR 201 – Ílhavo)” para o lugar da Chave na 
Cidade da Gafanha da Nazaré, pelo valor base de 1.100.000,00 euros + IVA e um prazo de execução de 
240 dias. 

O investimento total desta empreitada será assumido pelo Agrupamento de Entidades Adjudicantes, 
constituído pelo Município de Ílhavo e pela AdRA – Águas da Região de Aveiro, SA, que irão repartir os 
custos, cabendo à Câmara Municipal de Ílhavo o valor de 521.112,54 euros correspondente à rede de 
drenagem de águas residuais e o restante valor à AdRA correspondente à rede de drenagem de águas 
pluviais. 

 Esta obra irá complementar a grande obra de saneamento básico da Gafanha da Nazaré inaugurada 
no passado dia 14 de outubro de 2015, ficando assegurada a cobertura quase total da Rede de 
Saneamento Básico, resolvendo assim um problema que há muito preocupava a Câmara Municipal de 
Ílhavo, com especial relevância para uma maior qualidade de vida da população. 

 
O processo segue agora para obtenção de visto prévio do Tribunal de Contas. 



 
 
 
 
3. Ampliação dos Balneários do Campo do S.C. Vista Alegre - adjudicação 
 
O Executivo Municipal deliberou adjudicar à firma CM Carvalho – Unipessoal, Lda a empreitada de 

ampliação dos Balneários de apoio ao Campo de Futebol do S.C. Vista Alegre, pelo valor de 94.160,00 
euros + IVA e um prazo de execução de 120 dias.  

Os balneários do Campo do S.C. Vista Alegre são exíguos para o número de atletas deles usufruem, 
pelo que a obra vai dotar as instalações de mais espaço e condições o seu bom funcionamento. Esta 
obra inclui ainda a ligação dos balneários à rede pública de saneamento básico, obrigando à construção 
de uma Estação Elevatória. 

 
 
4. Relvado Sintético no Campo de Futebol do NEGE - adjudicação 
 
O Executivo Municipal deliberou adjudicar à firma Canas – Engenharia e Construções, SA a 

empreitada de colocação de Relvado Sintético no Campo de Futebol do NEGE, pelo valor de 201.678,41 
euros + IVA e um prazo de execução de 60 dias.  

Recorde-se que, no passado dia 9 de dezembro de 2015, foi celebrado um Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal de Ílhavo, o NEGE – Novo Estrela da Gafanha da 
Encarnação e a Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação. 

Neste Contrato-Programa, o Município de Ílhavo obriga-se a conceder o apoio material e logístico 
consubstanciado no equipamento desportivo, bem como a fiscalizar a execução do Contrato-Programa. 
Por sua vez, o NEGE compromete-se a permitir a utilização gratuita pela Câmara Municipal de Ílhavo ou 
por qualquer pessoa ou entidade por esta indicada nos horários estipulados pelo contrato, a prestar ao 
Município de Ílhavo todas as informações por este solicitadas, designadamente quanto à execução do 
presente contrato programa, a participar ativamente nas ações de promoção da atividade desportiva 
organizadas pela autarquia, mobilizando os seus atletas e equipas para as atividades de demonstração e 
convívio junto da população de Ílhavo, entre outras. 

 
 
5. Movimentação de Coque Verde de Petróleo no Terminal de Granéis Sólidos 
no Porto de Aveiro 
 
O Executivo Municipal tomou conhecimento do ofício da APA – Administração do Porto de Aveiro, SA 

sobre a Movimentação de Coque Verde de Petróleo no Terminal de Granéis Sólidos no Porto de Aveiro  
Na sequência da apresentação do Relatório Final do “Estudo da qualidade do ar na envolvente do 

Porto de Aveiro”, a 11 de agosto de 2015, e de acordo com a informação enviada no passado dia 15 de 
março, a APA tem vindo a desenvolver os procedimentos necessários à concretização das ações 
preconizadas no referido estudo, entre outras, a instalação de uma barreira para redução do vento 
incidente sobre a pilha de petcoque e, ainda, a colocação de uma estação de monitorização da qualidade 
do ar para a medição em contínuo de PM10.  

Para efetivar as referidas medidas, a APA contratou o IDAD – Instituto do Ambiente e 
Desenvolvimento que procedeu à elaboração das especificações técnicas para a monitorização da 
qualidade do ar, bem como detalhou os estudos para a definição da dimensão e orientação da barreira a 
implantar a barlavento da zona de movimentação de petcoque. 

A Câmara Municipal de Ílhavo continua a acompanhar, de forma atenta e permanente, todo este 
processo, proporcionando um melhor conhecimento sobre esta problemática e recomendando a 
Administração do Porto de Aveiro, SA a necessária celeridade na prossecução das diligências que 
permitam, com a maior brevidade possível, a implementação das medidas propostas pelo referido estudo 
por forma a proporcionar uma vivência mais tranquila à população da Gafanha da Nazaré. 


