
 1 

 
 
 
 

Gabinete de Comunicação 
Nota de Imprensa n.º 013, de 18 de janeiro de 2019 

 

 

 

 

 

Reunião Pública de Câmara - 17 de janeiro de 2018 
 

Apresentamos, por este meio, informação sobre deliberações da Reunião Pública do Executivo 

da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada ontem, 17 de janeiro. 

 

 

1. 2.ª Alteração do Plano Diretor Municipal (PDM) Ílhavo: Relatório de 
Participação Pública Preventiva 

Após a abertura do procedimento da 2.ª Alteração do PDM de Ílhavo, a 2 de novembro 

de 2018 e após publicação em Diário da República da respetiva abertura do procedimento, a 

23 de novembro de 2018, foi estabelecido um período de 15 dias (entre 26 de novembro e 14 

de dezembro de 2018) para que os interessados formulassem sugestões ou apresentassem 

informações que pudessem ser contempladas no âmbito da alteração do Plano Diretor 

Municipal. 

O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo tomou conhecimento do respetivo relatório 

da Participação Pública Preventiva que regista apenas duas participações, uma a título 

individual e outra de uma entidade coletiva. A primeira sugere a alteração do uso do solo 

viabilizando construção e a segunda sugere a criação de estruturas de apoio à aquicultura. 

 

 

2. Descentralização: diplomas setoriais de âmbito municipal 
Face ao disposto na Lei n.º 50/2018, de 16 agosto, são imediatamente transferidas para 

as Autarquias competências no âmbito da gestão das Praias Marítimas, Fluviais e Lacustres; 

de Jogos de Fortuna e Azar; das Vias de Comunicação; da Justiça; dos Bombeiros Voluntários; 

das Lojas e Espaço Cidadão, Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e Centros Locais de 

Integração de Migrantes; da Habitação; do Património Imobiliário Público; e do Estacionamento 

Público, mesmo que as Assembleias Municipais deliberem não pretenderem exercer a 

respetiva competência para o presente ano. 

Cada uma das competências descritas, delegadas pelos respetivos diplomas legais 

sectoriais, não foi acompanhada pela transferência orçamental devida pelo Governo, 

designadamente pelo Fundo de Financiamento da Descentralização, pelo facto da Assembleia 

da república ter rejeitado a criação do Fundo, impedindo alterações no Orçamento do Estado 

que possibilitassem as referidas transferências. 

Apesar da Câmara Municipal de Ílhavo ter já aprovado o seu Orçamento para 2019, em 

função das competências e atribuições, à data, assumidas e da sua responsabilidade, o 

Executivo deliberou assumir, para 2019, as seguintes delegações de competências: 

- Decreto-Lei n.º 97/2018, “Praias Marítimas, Fluviais e Lacustres”, face ao trabalho que a 

Autarquia tem desenvolvido em articulação com outras entidades, nomeadamente no que 

respeita à Segurança e Vigilância Balnear, limpeza e recolha de resíduos, abastecimento de 

água e energia, entre outros; 

- Decreto-Lei n.º 104/2018, “Lojas e Espaços Cidadão, Gabinetes de Apoio aos 

Emigrantes e Centros Locais de Integração de Migrantes”, pela experiência acumulada pelo 

funcionamento dos espaços Cidadão já instalados (Ílhavo e Gafanha da Nazaré) e a 

possibilidade de estabelecer parcerias com outras entidades para a gestão dos Gabinetes de 

Apoio ao Emigrante (GAE) e dos Centros Locais de Apoio e Integração de Migrantes (CLAIM), 

concretamente para a formação adequada dos recursos humanos a alocar às respetivas 

funções; 
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- Decreto-Lei n.º 106/2018, “Património Imobiliário Público sem Utilização”, face ao 

interesse, por várias vezes manifestado pela Câmara Municipal ao Estado, em alguns imóveis 

públicos que se encontram sem utilização, potenciando a sua reutilização para fruição pública. 

Por outro lado, o Executivo deliberou não assumir as competências referentes aos Jogos 

de Fortuna e Azar (não existem entidades que exerçam a atividade no Município), às Vias de 

Comunicação (não existem, no âmbito da legislação, vias no Município que estejam fora da 

alçada da Autarquia), aos Bombeiros Voluntários (perante a indefinição da reforma da ANPC e 

das negociações correntes entre Governo e Liga dos Bombeiros), à Habitação (face ao esforço 

operacional e à elevada abrangência da dimensão habitacional e o desconhecimento do real 

estado das habitações propriedade do Estado) e ao Estacionamento Público (face à 

complexidade dos procedimentos contraordenacionais e a necessidade de reforço de recursos 

humanos). 

 

 

3. Atualização do Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas 
O Executivo deliberou aprovar a atualização do Regulamento Municipal de Taxas e 

Outras Receitas do Município de Ílhavo, concretamente no que diz respeito a equipamentos e 

infraestruturas desportivas. 

As atualizações resultam na introdução de novas áreas de utilização, numa ligeira 

revisão de tarifas ou, inclusive, no uso gratuito, permitindo aos munícipes e, principalmente às 

famílias, uma melhoria nas oportunidades de usufruto dos espaços públicos, como as Piscinas 

Municipais e a Escola Municipal de Ténis. 

Este ajustamento do Regulamento e das respetivas taxas enquadra-se na linha de 

gestão política da Autarquia como incentivo da promoção da prática desportiva, melhorando a 

qualidade de vida e o bem-estar da população. 

 

 

4. Reabilitação do Antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo: 
relatório final do concurso 

O Executivo deliberou aprovar o relatório final do concurso da empreitada de 

“Reabilitação do Antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo”. 

De acordo com os critérios de avaliação do Programa de Procedimento concursal, a obra 

foi adjudicada à empresa Nível 20 – Estudos, Projetos e Obras, Lda., pelo valor de 1.348.800 

euros (acrescido de IVA), aguardando-se, agora, o Visto do Tribunal de Contas para início das 

respetivas obras. 

Importa recordar que a obra de reabilitação do antigo quartel dos Bombeiros, inserida no 

PEDU e PARU do Centro de Ílhavo, culminará na constituição do Centro para a Valorização e 

Interpretação da Religiosidade Ligada ao Mar e Loja Social, albergando ainda a futura sede da 

Confraria Gastronómica do Bacalhau. 

 

 

5. Reformulação do Serviço de Transportes “Ílhavo IN” 
Após a análise do relatório de Avaliação Intermédia do Ilhavo IN referente ao primeiro 

semestre de atividade, o Executivo deliberou aprovar a supressão do circuito urbano da 

Gafanha da Nazaré, que se realiza às segundas-feiras, e reforçar a frequência do circuito de 

Vale de Ílhavo e do circuito Urbano de Ílhavo, passando a efetuar-se, também, às segundas-

feiras. 

O relatório revelou que o circuito urbano da Gafanha da Nazaré apenas registou uma 

viagem, em seis meses de atividade. Por outro lado, no circuito de Vale de Ílhavo, realizado às 

quartas-feiras, verificou-se uma procura significativa, tendo-se registado 275 viagens 

realizadas, no período avaliado. 


