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1. Câmara Municipal rejeita competências na área da Saúde 
 
No âmbito do processo de transferência de competências da Administração Central para 

as Autarquias e para as Entidades Intermunicipais, o diploma setorial Decreto-Lei n.º 23/2019, 
de 30 de janeiro, concretiza esse processo no domínio da Saúde. 

Em todo este quadro da chamada descentralização, a Câmara Municipal de Ílhavo 
sempre se manteve empenhada em assumir, com sustentabilidade e responsabilidade, as 
competências necessárias para concretizar uma melhor gestão do território, promover o seu 
desenvolvimento e aumentar a quantidade e a qualidade dos serviços prestados aos seus 
munícipes. 

Para que a proposta do Governo para a transferência de competências na área da 
Saúde pudesse ter uma avaliação ponderada, uma análise cuidada e uma decisão consistente, 
o Executivo solicitou diversos esclarecimentos ao Ministério da Saúde e à Direção-Geral das 
Autarquias Locais sobre os encargos previstos com recursos humanos, a gestão dos imóveis 
próprios e dos imóveis arrendados, custos logísticos e de funcionamento (seguros, elevadores, 
viaturas, ...), entre outros. 

A falta, até à presente data, de esclarecimentos objetivos sobre os diversos temas 
referidos, bem como a clara dificuldade da estrutura de recursos humanos do Município em 
assumir esta competência, uma vez que não detém os meios e experiência necessários, e 
ainda o aumento significativo de despesa orçamental não prevista na aprovação do Plano e 
Orçamento da Autarquia para presente ano, a Câmara Municipal decidiu recusar as 
transferências de competências na área da Saúde. 

Importa, por último, referir que o diploma legal que concretiza a descentralização de 
responsabilidades no âmbito da Saúde prevê, essencialmente, que as Autarquias assumam 
competências de manutenção, conservação e equipamento das instalações e equipamentos de 
unidades de prestação de cuidados de saúde primários (limpeza; vigilância e de segurança; 
encargos com eletricidade, gás, água, saneamento, viaturas e respetivos encargos; seguros; 
ou o pagamento de rendas e de outros encargos, se for caso disso); competências de gestão e 
execução dos serviços de apoio logístico das unidades funcionais dos Agrupamentos de 
Centros de Saúde (ACES) que integram o SNS; de gestão dos trabalhadores inseridos na 
carreira de assistente operacional das unidades funcionais dos ACES que integram o SNS, 
assegurando-se a esses trabalhadores a manutenção dos direitos adquiridos; por exemplo. 

 
 
 

2. “Cartão Família” chega a 60 agregados familiares 
 
A promoção do bem-estar das famílias residentes, a fixação de novas famílias no 

Município e a criação de incentivos à natalidade, constituem alguns dos principais objetivos da 
Câmara Municipal de Ílhavo no que diz respeito às políticas dirigidas às famílias, enquadradas 
no Plano Municipal de Apoio à Família. 

Neste âmbito, a Autarquia implementou o Cartão Família, destinado a agregados 
familiares com três ou mais dependentes (famílias numerosas constituídas por menores, 
portadores de deficiência ou idosos) e criado com o objetivo de promover benefícios na 
aquisição de bens e serviços, proporcionados por entidades públicas e privadas do Município 
de Ílhavo, através de parcerias estabelecidas para o efeito. 

Estas parcerias constituem um importante meio para constituir uma rede de 
solidariedade à escala local que contribua para melhorar as respostas sociais disponíveis para 
as famílias numerosas. 

Criado em 2017, o Cartão Família do Município de Ílhavo, que possui descontos em 
diversos serviços, já estabeleceu 21 parcerias comerciais e de prestação de serviços (três das 
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quais no presente ano), chegando a 60 famílias, o que, no universo populacional do município 
e face à tipologia familiar (famílias numerosas: com três ou mais dependentes) se afigura um 
número interessante. 

O Cartão pode ser requisitado no Espaço do Cidadão do Município de Ílhavo, sem 
custos, estando todo o processo (atribuição e utilização) sujeito às Normas de Utilização do 
Cartão Família do Município de Ílhavo, em vigor. 

 
 
Parcerias estabelecidas este ano 
Gerivida (Serviços de Apoio Domiciliário) 
Exuberant Reality, Lda / Star Look 
MultiÓpticas de Ílhavo, Óptica Picotes Unip. Lda.  
 
Parcerias em vigor 
Cliabum - Clínica Médica Dentária  |  Clínica Dentária Ilhavense  |  Smile.Up   |  Farmácia 

Santos   |  Farmácia Senos  |  Farmácia Dinis Gomes  |  Fizionazaré, Clínica de Fisioterapia  |  
Golden Club - Healthclub & SPA  |  Livrapal - Livraria e Papelaria  |  Papelaria Milénio  |  Centro 
Óptico de Ílhavo  |  Luísóptica  |  Optiria   |  Opticália da Gafanha da Nazaré e Gafanha da 
Encarnação  |  RiaÓptica Clínica  |  Farmácia Branco   |  Avelab - Laboratórios Médicos de 
Análises Clínicas  |  Farmácia Morais  |  Farmácia Moderna  


