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Gabinete de Comunicação 
Nota de Imprensa n.º 19, de 02 de fevereiro de 2018 

 
 

 

Reunião de Câmara – 1 de fevereiro de 2018 
 

 

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

Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo de hoje. 

 

1. Câmara Municipal de Ílhavo estabelece Protocolo com a Ordem 
dos Médicos Veterinários 

 
A Câmara Municipal de Ílhavo tem tido um significativo empenho e opção política que 

garantam a promoção da saúde e bem-estar animal, da saúde e segurança pública, 

procurando adotar medidas e adaptar o Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia 

de Ílhavo (CROACI) ao determinado na Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, da qual se destaca as 

campanhas de esterilização de animais abandonados, errantes e de companhia. 

Neste sentido, foi aprovada a minuta de protocolo a celebrar com a Ordem dos Médicos 

Veterinários por forma a dar expressão prática à promoção da saúde pública, à campanha de 

educação das boas práticas do bem-estar animal, à prevenção do abandono dos animais, ao 

controlo da população animal errante e à diminuição da população animal alojada no CROACI. 

O protocolo estabelecerá um programa de apoio de cuidados primários médico 

veterinários para animais em risco: Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para 

Animais de Companhia em Risco – Cheque Veterinário. 

Este programa (cheque veterinário) com comparticipações que variam entre os 13,00 e 

os 100,00 euros, visa a prestação de cuidados de saúde aos animais em risco, nomeadamente 

no que se refere à vacinação, desparasitação e esterilização, bem como outros tratamentos e 

urgências 24 horas. 

As atividades abrangidas pelo Plano de Cuidados de Saúde Veterinária (PCSV) 

respeitam a animais errantes capturados pelo CROACI, as colónias de gatos sob a 

responsabilidade da autarquia e os animais de famílias carenciadas devidamente identificadas 

pela Câmara Municipal, através de um programa plurianual de vacinação, a identificação 

eletrónica dos animais, intervenções cirúrgicas reprodutivas e outros tratamentos em função de 

identificação de necessidades de tratamentos. 

 

 

2. Alteração por Adaptação do PDM de Ílhavo ao Programa da Orla 
Costeira Ovar-Marinha Grande (POC-OMG)  
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de procedimento de alteração do 

PDM de Ílhavo para o seu enquadramento e ajustamento ao Programa da Orla Costeira Ovar-

Marinha Grande (POC OMG) em vigor, abrangendo as águas marítimas costeiras e interiores e 

respetivos leitos e margens e as faixas de proteção marítimas e terrestres no Município de 

Ílhavo. 

O procedimento de alteração do PDM decorrerá durante 45 dias. Após publicação em 

Diário da República, terá lugar a consulta pública pelo período de 15 dias. 
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3. Aquisição de terreno para ampliação da Zona Industrial da Mota 
 

O Executivo Municipal de Ílhavo deliberou aprovar aquisição de uma parcela de terreno 

no lugar da Gafanha da Boavista no valor de 241.506,00 euros. 

Esta aquisição permitirá à Câmara Municipal de Ílhavo concretizar um acordo de permuta 

com o Instituto de Conservação Nacional das Florestas (ICNF), permitindo a ampliação da área 

da Zona Industrial da Mota e o cumprimento legal da construção de faixas de gestão de 

combustíveis. 

 

 
4. Entrega das antigas instalações do Posto Territorial da GNR de 

Ílhavo  
 

O Executivo Municipal tomou conhecimento do auto de entrega das antigas instalações 

da GNR de Ílhavo. 

Este procedimento antecipa o culminar do processo do Novo Posto Territorial da GNR de 

Ílhavo que será inaugurado amanhã, dia 2 de fevereiro, às 11h00 horas, pelo Ministro da 

Administração Interna, Eduardo Cabrita, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 

Fernando Caçoilo. 

 

 

5. Serviço de recolha e transporte de RSU  
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a proposta para o ano 2018 de atualização de 

preços da empresa SUMA, concessionária do serviço de recolha e transporte de resíduos 

sólidos, varredura e limpeza urbana dos arruamentos, limpeza, varredura e lavagem dos 

mercados municipais, recolha de monos e, ainda, a colocação e manutenção de contentores e 

papeleiras. 

A atualização de preços incide sobre o valor indicado pelo Instituto Nacional de 

Estatística que atualiza a taxa de Índice de Preços ao Consumidor, para este ano, em 1,36%. 

 

 

 

 


