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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 27 de Março
2006:

1. Conta de Gerência CMI 2005
Foi deliberado aprovar a Prestação de Contas “Relatório e Contas” respeitante ao ano 2005,
apresentando nesta nota,  uma breve s íntese do refer ido documento.

O ano de 2005 assumiu a característica especial de ter sido um importante ano do mandato
2002/2005 e de ter assumido a vivência dos dois primeiros meses do mandato 2005/2009.
Obviamente que os dez meses do ano que se integraram no mandato 2002/2005, assumem
a relevância principal de um trabalho que os Eleitores avaliaram também, com as opções
assumidas nas Eleições.

O ano de 2005 recebe um balanço francamente positivo pelo cumprimento dos objectivos
definidos, fechando com um relevante contributo para o desenvolvimento do Município e
para a elevação da qualidade de vida da população. Balanço esse, aliás confirmado pelos
Cidadãos também na expressividade do resultado das Eleições Autárquicas de 9 de Outubro
2005.
Apesar das dificuldades de natureza financeira e da relevante instabilidade política sentida
ao nível do Governo, o ano 2005 foi um ano importante para o desenvolvimento do Município
de Ílhavo: a qualidade, a quantidade e a diversidade das acções, dos projectos e das obras
executadas e em curso, marcam essa relevância.

Assumindo com clareza e determinação a concretização dos investimentos definidos como
prioritários, entendemos assumir todos os riscos, nomeadamente do aumento da dívida a
fornecedores (recuperável a curto prazo), pelo facto de nos colocarmos sobre pressão junto
dos gestores dos Fundos Comunitários, na procura de vir a ter financiados mais alguns
projectos de investimento até ao final da execução do III QCA 2000/2006.
A situação económico-financeira global da Câmara Municipal de Ílhavo é boa, estando
devidamente equilibrada.
A realização financeira ao nível das Grandes Opções do Plano 2005 foi de 14.219.728,73
euros um valor superior ao do 2004 em 27%.
A realização financeira, no que respeita a todos os compromissos assumidos ao nível das
Grandes Opções do Plano 2005 foi de 31.381.916,34 euros, um valor superior em 45% face
a 2004.
O investimento em obra foi concretizado e está ao dispor de todos: mais 14.751.177,77
euros em 2005, que perfazem um total de investimento de 35.754.368,33 euros no período
2002/2003/2004/2005, mais cerca de 10% do que o realizado no período de 1998/2001. Esta
circunstância de maior investimento no mandato 2002/2005 face ao mandato 1998/2001 é
seguramente uma raridade a nível nacional, mais valorizada pelo facto do crescimento do



investimento do mandato 1998/2001 face ao mandato 1994/1997 ter sido de 200%.
A mudança concretizada foi relevante para o desenvolvimento integral e integrado do
Município e para a elevação da qualidade de vida da população.

2. Protocolos de Cooperação CMI / Associações de Pais 2005/2006
O Executivo Municipal deliberou aprovar 16 Protocolos, num valor total de 140.950 euros,
referentes à actividade do ano lectivo 2005/2006, e distribuídos pelas Associações em função
do número de crianças do Pré-Escolar e do 1º Ciclo que cada instituição tem como utilizadora
dos serviços de ATL e Cantina, e em função também de outras actividades desenvolvidas
que nalgumas Associações têm uma dimensão relevante (em especial na Associação de
Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação e na Associação de Solidariedade
Social da Gafanha do Carmo).
Registe-se a elevada importância dos serviços prestados por estas entidades, no apoio à
Família.
Como consequência do acordo entre a CMI e cada uma dessas Associações, os valores
dos Protocolos (em euros) agora aprovados são os seguintes:

Associação
Assoc. de Pais da Escola Primária e Jardim Infância da Chousa Velha
Associação de Pais e Enc. Educ. dos Alunos da Escola e JI da Coutada
Associação de Pais do ATL da Légua
Assoc. de Pais do Jardim de Inf. e da Escola da Gafanha Aquém (e Escola da Gafanha da Boavista)
Associação de Pais da Escola Nº1 de Ílhavo
Assoc. Pais e Encarregados de Educação da Escola da Colónia Agrícola
Associação de Pais de Vale de Ílhavo
Associação de Pais da Escola da Ermida
Associação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação
Associação de Pais do Jardim de Infância da Cale da Vila (G.Nazaré)
Associação de Pais da Escola da Chave (GN)
Assoc. de Pais e Enc. de Educação da Escola da Marinha Velha (GN)
Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo
Assoc. de Pais e Enc. Educ. dos Alunos da Escola e Jardim de Inf. da Senhora do Pranto, Ílhavo
Associação de Pais do Jardim de Infância e Escola da Cambeia (GN)
Associação de Pais e Enc.de Educação da Escola EB1 da Cale da Vila

Foram também atribuídos os seguintes subsídios pontuais para apoio a actividades referentes
ao ano lectivo 2005/2006:
- Associação de Pais da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos da Gafanha da Nazaré
- Associação de Pais da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos da Gafanha da Encarnação
- Associação de Pais da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos José Ferreira Pinto Basto
- Associação de Pais da Escola Secundária da Gafanha Nazaré

Agradecemos desde já a sua atenção, e apresentamos os nossos melhores cumprimentos.

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
Rosa Tomás Conceição, dra
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Valor do Protocolo (em Euros)
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