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I - REUNIÃO DE CÂMARA  - SEG. 7 ABR 2008
Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do

Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada ontem Segunda-feira, dia 8 de Abril de
2008:

1 - Relatório e Contas 2007
A orientação determinada pelas Grandes Opções do Plano 2007 e enquadrada pelo

plano de acção “Continuar a Mudar”, foi seguida na gestão do ano 2007 com determinação,
procurando vencer dificuldades, captar novas oportunidades e optimizar as capacidades
existentes.

A preparação de projectos e de algumas obras que vão corporizar o investimento dos
próximos anos, nomeadamente na perspectiva da utilização dos Fundos Comunitários do
QREN 2007/2013, foi uma tarefa muito importante que desenvolvemos, sendo que a aposta
arriscada na conquista de apoios do III QCA deu ainda bons frutos (embora ainda sem
tradução da receita de 2007): tivemos a aprovação de duas candidaturas de obras executadas
/ em curso (Biblioteca Municipal e Centro Cultural de Ílhavo), às verbas de “overbooking”
do QCA 2000/2006, somando-se recentemente a do Saneamento Básico da Gafanha da
Encarnação e Gafanha do Carmo.

No ano 2007 as obras mais marcantes foram as do Centro Cultural de Ílhavo e do
Saneamento Básico da Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo (1ª fase), ambas com
uma situação no final do ano muito próximo do encerramento.

No que respeita às acções, as comemorações dos 70 anos do Museu Marítimo de Ílhavo
foram o marco distintivo deste ano 2007, concretizando um vasto conjunto de iniciativas que
assumiram um balanço muito positivo. Mantivemos um forte dinamismo na área da Educação,
da Cultura, da Acção Social, do Turismo, do Desporto, destacando-se as actividades de
carácter estruturante da agenda Municipal: FestÍlha, “+ECO/Semana do Ambiente”, Festival
de Teatro, Semana Jovem, MarAgosto, Maioridade, Semana da Educação, entre outras
acções.

A elaboração, aprovação e homologação da Carta Educativa do Município de Ílhavo foi
uma concretização importante do ano 2007, numa acção que congregou toda a Comunidade
Educativa do Município.

Embora com um conjunto complexo de constrangimentos ao nível do acesso a nova
receita que propiciasse uma capacidade mais elevada de investimento, o ano de 2007
recebe um balanço positivo pelo cumprimento dos objectivos definidos, dando contributo
para o desenvolvimento do Município e para a elevação da qualidade de vida da população.

Anexo: relatório completo das Prestação de Contas 2007.

2 - Parque Municipal de Desporto e Lazer - abertura de Concurso
O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do concurso público para a construção

de Campos de Treino e infraestruturas de apoio e de acesso, do Complexo Desportivo do
Grupo Desportivo da Gafanha, na Gafanha da Nazaré, numa aposta de valorização desta
estrutura e do pólo de equipamentos desportivos em que se integra. O valor da execução
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da obra é de 770.000 euros e o seu prazo de execução é de 90 dias.
Esta obra será executada no âmbito de um Contrato-Programa/Protocolo entre a Câmara

Municipal de Ílhavo, o Grupo Desportivo da Gafanha e a Junta de Freguesia da Gafanha da
Nazaré, cuja minuta foi aprovada nesta reunião de Câmara, visando o desenvolvimento da
prática regular e organizada de actividades físicas e desportivas no Complexo Desportivo
do GDGafanha (valorizado pela obra a realizar no âmbito do referido concurso) e no novo
Centro de Estágios que se encontra em desenvolvimento na fase de projecto, sendo que
ambos integram Parque Municipal de Desporto e Lazer, previsto no Plano de Pormenor da
Colónia Agrícola.

3 - Programa Municipal de Bolsas de Estágios de Trabalho 2008/2009
O Executivo Municipal aprovou o lançamento do concurso para candidaturas ao Programa

Municipal de Bolsas de Estágios de Trabalho 2008/2009.
Estas Bolsas de Estágio de trabalho destinam-se a residentes no Município de Ílhavo há

mais de um ano, preferencialmente com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos,
titulares de bacharelato ou licenciatura, ou detentores de comprovada aptidão profissional.

 A duração do estágio é de 12 meses, estando o período de candidaturas a decorrer de
hoje dia 8 de Abril até ao próximo dia 30 de Abril de 2008.

4 - Reordenamento de trânsito junto à Escola Secundária de Ílhavo
Foi aprovado pelo Executivo Municipal o estudo para reordenamento do trânsito na 

envolvente à Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, em Ílhavo. Esta operação
de alteração da circulação rodoviária na zona envolvente da Escola, tem como objectivo
melhorar as condições de fluidez do tráfego e de segurança dos utilizadores desta zona da
cidade.

II - ATENDIMENTO SOCIAL INTEGRADO
Entrou hoje, dia 8 de Abril, em funcionamento o novo Serviço de Atendimento Social

Integrado do Município de Ílhavo. Fruto de um Protocolo/Parceria Institucional assinado
ontem entre 30 entidades públicas locais, e as Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS's), a Instituto Segurança Social, I.P, Centro Distrital de Aveiro e liderado pela
Câmara Municipal de Ílhavo, este novo Espaço de Atendimento Social Integrado, permite
aos utentes poderem tratar de todos os assuntos relacionados com a área social.

As entidades públicas locais e as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS's)
do Município de Ílhavo, representadas maioritariamente na Rede Social, com responsabilidades
no atendimento e acompanhamento no âmbito acção social (apoio em alimentação, vestuário,
medicação, água, energia eléctrica, prestação de esclarecimentos sobre o Rendimento
Social de Inserção, Complemento Social ao Idoso, etc.) passam a prestar o serviço de modo
integrado, isto é, cada família ou indivíduo passa a ter, apenas, um Gestor de Processo (um
Técnico de Intervenção Social) no concelho de Ílhavo.

Este é um espaço único que visa dar respostas mais adequadas aos problemas sociais,
rentabilizando os recursos existentes, eliminando as sobreposições de intervenção e permitindo
um melhor planeamento dos serviços e celeridade dos mesmos, indo ao encontro de cada
Pessoa carenciada e tendo como objectivo a estruturação da sua vida.

O Atendimento Social Integrado do Município de Ílhavo funciona no edifício da CMI e tem
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o seguinte horário de atendimento: 2.ª Feira a 6.Feira das 9H30 às 12H30 e das 14H00 às
16H30.

(Anexo: panfleto de divulgação do ASI)
Grata pela atenção dispensada a este assunto, apresento os meus melhores cumprimentos

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