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1. Cerca de 2,48 milhões de euros garantem refeições escolares a
todos os estudantes do Município de Ílhavo
No âmbito do Concurso Público Internacional, a Câmara Municipal de Ílhavo adjudicou a
“Prestação de Serviços de Fornecimento e Transporte de Refeições Escolares e Outras ao
Município de Ílhavo” para o ano letivo de 2020/2021, extensível a três anos (2020/2023),
representando um investimento global de 2.470.179,87 euros.
Perante a entrada em vigor, no dia 1 de setembro, do novo quadro de transferência de
competências da Administração Central para as Autarquias (Lei n.º 50/2018), a Câmara
Municipal assegura, deste modo, o fornecimento das refeições a todos os alunos do ensino
público do Município de Ílhavo desde o Pré-escolar até ao Secundário (12.º ano), dando
continuidade a este importante serviço de apoio escolar prestado às crianças e famílias do
Município e que tem merecido a generalizada confiança da comunidade escolar.
O contrato tem início a 1 de janeiro de 2021 e terminará a 31 de dezembro de 2021, com
possibilidade de renovação para o ano de 2022 e para 2023 (até 31 de julho), sendo que a
Autarquia já assegurou o fornecimento de todas as refeições escolares até ao final de 2020.

2. Ajustamento da circulação viária na Gafanha da Nazaré
A Câmara Municipal de Ílhavo aprovou ajustamentos na circulação e sinalização viária
em alguns arruamentos na Gafanha da Nazaré, concluídos que estão os trabalhos da
construção da Rede de Saneamento e consequente reposição de pavimentação, naquela
Freguesia.
Sendo necessária a remarcação da sinalização horizontal, a Autarquia entende ser
oportuno aplicar o projeto de circulação viária que contempla a alteração dos sentidos de
trânsito em algumas ruas, umas por não comportarem o cruzamento de viaturas, outras para
melhorar a fluidez de tráfego e, deste modo, garantir fluidez do trânsito e uma melhor
segurança rodoviária.
Estas alterações, que entrarão em vigor após a conclusão dos trabalhos de marcação da
sinalização, serão implementadas nos seguintes arruamentos:
- Rua Duque de Lafões passa a ter apenas um sentido único de circulação, da Rua Gil
Vicente para a Rua de S. Rui;
- Rua 13 de Maio passa a ter apenas um sentido único de circulação, da Rua Gil Vicente
para a Alameda Prior Sardo;
- Rua S. João de Brito passa a ter apenas um sentido único de circulação, da Alameda
Prior Sardo para a Av. José Estevão;
- Rua Gonçalves Zarco passe a ter apenas um sentido único de circulação, da Rua de
Damão para a Rua João dos Santos.
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Central para as Autarquias, na área da Educação, a Câmara Municipal de Ílhavo vai assumir os

1

compromissos contratuais que os três Agrupamentos de Escola tinham assumido, no presente
ano, no valor global de 81.000 euros.
Os contratos, que passam, desta forma, a ser da responsabilidade do orçamento da
Autarquia, referem-se à prestação de serviços de manutenção, ao fornecimento de água,
energia, gás e combustíveis, e, ainda, ao setor das comunicações.
Importa referir que a Câmara Municipal sempre se bateu por uma delegação de
competências séria, sustentável, coerente e que garantisse uma maior autonomia ao Poder
Local, acreditando na importância e no papel que a Descentralização pode ter para o País,
para os Municípios e para os cidadãos, desde que devidamente estruturada, objetiva e
financiada.
Desde o início de setembro, com os novos compromissos e responsabilidades na área
da Educação, a Autarquia integrou, a título permanente, cerca de 190 novos funcionários,
planeou e elaborou planos de contingência e assegurou o fornecimento de equipamentos de
proteção no âmbito da COVID-19, contratou o fornecimento de refeições e de leite aos alunos
de todas as escolas do pré-escolar ao 12.º ano, mantém os encargos com o transporte escolar,
reforçou os apoios sociais escolares e assumiu o fornecimento de vários serviços e bens que
permitem o funcionamento dos estabelecimentos escolares, entre outros, num investimento
que, nesta fase, ronda já os 3 milhões de euros.
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