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I - REUNIÃO DE CÂMARA  - SEG. 17 SET 2007
Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do 

Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 17 de Setembro 
de 2007:

1 - Jardim Oudinot - abertura do Concurso Público
O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do Concurso Público para a execução 

da obra de requalificação do Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré. Esta obra tem um valor 
estimado de 3.275.772 euros (+ IVA) e o seu prazo de execução é de 6 meses.

Esta é uma obra de grande importância para a Gafanha da Nazaré, para todo Município 
de Ílhavo e também para toda a região da Ria de Aveiro, pela sua localização numa zona 
privilegiada de relação entre a terra e a Ria de Aveiro, na “ponta norte” do Canal de Mira, 
enquadrando o Navio-Museu Santo André.

Trata-se de uma qualificação urbana e ambiental, que envolve um conjunto de obras que 
irão transformar este espaço público. As infraestruturas a serem construídas consistirão num 
ancoradouro de recreio, em percursos pedonais e ciclícos que farão a ligação entre a parte 
antiga e nova do jardim, equipamentos desportivos, parques infantis e uma praia fluvial com 
apoio de bar. Toda a zona será iluminada para que possa ser utilizada com segurança pelos 
cidadãos a qualquer hora do dia.

Com esta obra realizada pela Câmara Municipal de Ílhavo, no âmbito de um acordo de 
parceria formal e financeira com a APA, cumpre-se um importante objectivo do Plano Unir@Ria, 
materializando-se o maior Parque da Ria de Aveiro, e garantindo a sua disponibilização e 
fruição a todos, com uma nota de relevância para o acesso directo da população da Gafanha 
da Nazaré à Ria (na única zona onde isso é possível dentro da área portuária).

2 - Reordenamento do trânsito na Gafanha da Nazaré (1ª fase - Cale da Vila)
O Executivo Municipal aprovou a 1ª fase do novo plano de reordenamento do trânsito 

na Gafanha da Nazaré. A Câmara Municipal de Ílhavo está a iniciar neste mês Setembro 
2007, uma operação de reordenamento de tráfego no Município, arrancando numa das 
zonas consideradas prioritárias: a Rua D. Manuel Trindade Salgueiro e área envolvente, na 
cidade da Gafanha da Nazaré.

Propiciar melhores condições de segurança para os peões, para os ciclistas e para os 
automobilistas, criar mais lugares de estacionamento automóvel, e propiciar uma melhor 
fluidez do tráfego, são alguns dos principais objectivos desta operação.

Sabemos dos incómodos que as alterações sempre provocam no período inicial da sua 
implementação, pelo facto de alterarem os hábitos de todos nós, para o que a CMI solicita 
a melhor compreensão de todos. Estamos no entanto convencidos que esta decisão, 
construída com base num estudo técnico e partilhada com um conjunto de entidades que 
a apoiaram na Comissão Municipal de Trânsito, terá impactos muito positivos na vivência 
urbana desta zona da Gafanha da Nazaré.

As medidas em causa vão ser implementadas durante a presente semana, enquadradas

informação



nas acções do Dia Europeu Sem Carros que se assinala a 22 de Setembro.
Outras fases se seguirão a esta, no âmbito do reordenamento do tráfego. Contamos com 

a atenção e participação de todos os Cidadãos neste processo, de forma a construirmos 
um ambiente urbano melhor para todos.

3 - Zona Industrial da Mota - venda de Lotes
O Executivo Municipal aprovou a venda de três lotes na Zona Industrial da Mota, lotes 

B 4, M 65 e N 67, nos termos e condições fixados no Regulamento para a Compra e Venda 
de Lotes de Terreno na Zona Industrial da Mota.

Iniciado o processo formal de venda por deliberação de Câmara de 21 de Junho 2007 
e publicitada a disponibilidade dos referidos lotes, foram apresentadas catorze candidaturas 
à respectiva aquisição, o que testemunha a grande atractividade do Município de Ílhavo para 
a realização de investimentos privados, nomeadamente na área da indústria.

Depois de analisadas as propostas e pontuadas de acordo com os critérios definidos 
no Regulamento, foram atribuídos às seguintes empresas:

LOTE         
N 67          
B 4	
M 65

4 - Concurso para fornecimento das refeições para as Escolas 2007/2008
O Executivo Municipal deliberou aprovar a adjudicação do Concurso Público para a 

Confecção e Fornecimento de Refeições Escolares para o ano 2007/2008 à Firma GERTAL, 
SA. O valor desta adjudicação é de 148.350 euros (+ IVA), incluindo-se nesta prestação de 
serviço a confecção das refeições e a sua distribuição aos refeitórios das Escolas de 1º 
Ciclo e dos Jardins-de-Infância para todo o ano lectivo 2007/2008. 

5 - Programa Municipal de Bolsas de Estudo 2007/08
Foi deliberado aprovar o lançamento do Programa Municipal de Bolsas de Estudo para 

o presente ano lectivo 2007/2008. Na edição deste ano, perspectivam-se atribuir 8 novas 
bolsas, com o valor mensal de 102,25 euros no caso de alunos do Ensino Superior e de 
51,13 euros no caso de alunos do Ensino Secundário (as Bolsas será liquidadas em nove 
mensalidades). 

Entre outras, constitui obrigação dos bolseiros, disponibilizar 75 horas por ano para a 
realização gratuita de tarefas de índole diversa na área do Município, enquadradas no âmbito 
do previsto no Programa Vocação ou no Programa Municipal de Ocupação dos Tempos 
Livres, promovidos pela CMI.

As candidaturas devem ser formalizadas junto da Câmara Municipal de Ílhavo até ao 
próximo dia 5 de Novembro 2007.

6 - Conservação do Edifício da Câmara Municipal 
No âmbito de um plano de acção definido e em fase inicial de implementação (faseada), 

para realização de acções de adaptação e conservação do Edifício dos Paços do Município, 
foi deliberado aprovar a abertura do Concurso para “Limpeza e Tratamento das Pedras e 
Revestimento das Paredes Exteriores”. O valor estimado da obra é de 120,260,00 euros (+ 
IVA) e o prazo de execução é de 3 meses.

Gabinete do Presidente
Nota de Imprensa Nº 71

5 de Setembro de 2007

informação

02/04

EFECTIVOS
PRONTO & FRESCO Ldª
ILHAPLAST Ldª
INDUPORTA - Indústria de Portas e Automatismos Ldª



7 - Protocolo CMI / ECOGEN
O Município de Ílhavo celebrou com a empresa ECOGEN, a 14 de Dezembro 2004, um 

contrato para a aquisição de energia produzida através de uma Central de Micro-Cogeração, 
instalada pela ECOGEN no edifício da Piscina Municipal de Ílhavo. 

O referido contrato tinha por objecto o fornecimento pela ECOGEN de energia eléctrica 
sob a forma de água quente, a ser utilizada nessa Piscina pelo funcionamento da Central 
de Micro-Cogeração, no âmbito de uma acção inovadora que tem estado em fase de testes 
e implementação. A direcção efectiva da Central pertencia à ECOGEN, que em Julho 2006 
celebrou um contrato com a EDP para vender 50% da energia eléctrica disponível gerada 
na produção com auto-consumo da Piscina.  

Consideradas as alterações no panorama nacional da energia, com novas medidas de 
liberalização da produção e comercialização da electricidade, a ECOGEN e a CMI celebram 
um protocolo de cooperação (que revoga o actual contrato), que se baseia nos seguintes 
termos:	

- o Município recebe a título gratuito, em doação, a Central de Micro-Cogeração 
instalada no  edifício da Piscina Municipal de Ílhavo;	

- a ECOGEN apoiará o Município de Ílhavo mediante a atribuição de uma verba de 
5.000 euros no apoio à formação de recursos humanos;	

- a ECOGEN cederá ao Município, a posição contratual que detém no  Contrato de 
Venda e Aquisição celebrado com a “EDP, Distribuição - Energia, S.A.”, promovendo para 
o efeito todas as diligencias que se revelem necessárias à transmissão da Licença de 
Estabelecimento atribuída pela Direcção Regional de Economia do Centro;	

- a CMI passa a assumir a gestão da Central de Micro-Cogeração e a vender a 
energia eléctrica disponível. 

8 - Plano de Pormenor da Quinta da Boavista
O Executivo Municipal tomou conhecimento (e deliberou concordar) com o Plano de 

Pormenor da Quinta da Boavista que está no final da fase de consolidação das opções de 
ocupação do terreno, seguindo-se agora o processo de desafectação de parcelas da REN.

A solução assumida define a construção de um Aldeamento Turístico, ocupando toda 
a área da Quinta da Boavista - que tem cerca de 1.272.000 m2 -, da qual se pretende 
desafectar da REN cerca de 17% dessa área.

O Aldeamento Turístico tem um Campo de Golf (completo, de 18 buracos), um Hotel de 
4 estrelas, Restaurante, Equipamento de Animação, Campo de Pesca Desportiva, um conjunto 
de estruturas comerciais (com uma área específica), desportivas (piscina, campos de jogos 
e de ténis) de lazer (parque infantil,…), e um complexo habitacional que no conjunto tem 
cerca de 1700 unidades de alojamento (ocupação de muito baixa densidade: cerca de 14 
fogos/ha).

A sua servidão será feita pela Estrada da Mota e Rua do Sul, com uma rede interior 
caminhos pedonais, ciclovias e áreas de estacionamento (com lugar para cerca de 3000 
viaturas).

9 - IMI 2008
O Executivo Municipal deliberou fixar os valores do IMI para o ano 2008 (e manter as 

condições de majoração aplicadas aos prédios urbanos degradados), mantendo a situação 
que tem vigorado nos últimos anos: prédios rústicos: 0,8%; prédios urbanos: 0,8%; prédios
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urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,5%.   
Entendeu a CMI ser prudente manter os valores das taxas de IMI que tem vindo a ser 

utilizadas nos últimos anos, mantendo toda a atenção e acompanhamento da evolução da 
cobrança deste imposto (que neste ano 2007 deverá ter um valor igual ou inferior a 2006), 
na perspectiva da sua estabilização face às alterações entretanto implementadas (redução 
dos valores dos coeficientes de localização pela Portaria 1002/2006, de 20 de Setembro, 
que tem efeitos retroactivos) e as que poderão advir do processo ordinário de revisão dos 
coeficientes de localização (em curso).

10 - DERRAMA 2008
Considerando que o plano de investimentos para o próximo ano e seguintes, que está 

claramente estruturado e assumirá o conteúdo das Grandes Opções do Plano e do Orçamento 
para 2008 (e também para 2009), vai continuar a ter uma relevante dimensão financeira, o 
Executivo Municipal deliberou fixar, ao abrigo do nº1 do artigo 14ª da Lei nº2/2007 de 15 
de Janeiro (a nova lei das Finanças Locais), o valor da Derrama para o ano 2008 em 1,5%.

Embora não disponhamos de indicadores objectivos que permitam aferir o reflexo desta 
alteração sobre a receita fiscal do Município de Ílhavo, existem perspectivas de que o valor 
absoluto da derrama pode vir a ser menor (pela aplicação da nova Lei), embora subsistam 
dúvidas que só a aplicação prática dissipará, sobre se a redução da taxa poderá ser 
compensada por uma nova base tributável mais alargada (e eventualmente abrangendo 
mais contribuintes).

11 - QCA III - Homologação de Candidaturas (CCI / Biblioteca)
O Executivo Municipal tomou conhecimento da homologação de duas candidaturas da 

CMI aos Fundos Comunitários do QCA 2000/2006, em regime de “overbooking”:	
a) Candidatura do Centro Cultural de Ílhavo ao Programa Operacional da Cultura.

Esta candidatura apresentou um investimento de 10.548.055,76 euros, tendo sido aprovada, 
para um investimento elegível de 6.547.579,72 euros, uma comparticipação máxima de 
3.273.789,86 euros (50% de taxa de comparticipação).	

b) Candidatura da Biblioteca Municipal de Ílhavo / Fórum da Juventude / Capela de 
Alqueidão ao Programa Operacional do Centro (Eixo 1):

Esta Candidatura apresentou um total de investimento de 2.588.374,25 euros, tendo sido 
aprovada, para um investimento elegível de 2.585.270,32 euros, uma comparticipação 
máxima de 1.525.309,49 euros (59% de taxa de comparticipação).

Tratando-se de aprovações em regime de “overbooking”, o valor da comparticipação a 
receber poderá ficar abaixo do valor máximo aprovado, dependo esse valor da disponibilidade 
de verbas que vão derivar de reafectação nesta fase final de execução dos Programas 
Operacionais. 

Agradecendo desde já toda a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos,           

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Rosa Tomás Conceição, Dr.ª
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