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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião
do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), realizada hoje Quarta-feira, dia 15 de
fevereiro de 2012.

1. Parque de Estacionamento na RUCHI

No âmbito do Programa de intervenção de Regeneração Urbana do Centro Histórico de
Ílhavo - RUCHI, que a Câmara Municipal de Ílhavo está a promover no Casco Antigo da
Cidade, o Executivo Municipal deliberou aprovar a aquisição de duas parcelas urbanas, pelo
valor de 87.380 euros, com o objetivo de construir uma nova bolsa de estacionamento com
capacidade para 26 lugares, localizada no gaveto da rua Dr. Samuel Maia com a rua Curtido
de Cima.

O Projeto de Qualificação Urbana e Ambiental do Casco Antigo da Cidade é uma
intervenção da maior importância para potenciar a dinamização desta zona da Cidade de
Ílhavo, visando a criação de acessos e percursos acessíveis a todos, criação de condições
de segurança e de conforto para peões, melhoria da rede viária e disponibilização de
estacionamento, nova rede de saneamento básico e de recolha de RSU's e também a
valorização do património histórico existente nessa zona.

2. Programa Municipal Férias Divertidas - Páscoa 2012

Por considerar importante a realização de programas de ocupação dos tempos livres em
períodos de férias escolares, de forma a disponibilizar soluções adequadas e educativas
para a ocupação dos jovens munícipes, o Executivo Municipal aprovou a realização do
Programa Municipal Férias Divertidas - Páscoa 2012.

Este Programa, com duração de cinco dias na primeira semana e de quatro dias na
segunda semana, será constituído por três modelos de atividades com tipologias distintas,
um composto por diversas modalidades desportivas (programa generalista), um segundo
modelo com especial incidência nas modalidades náuticas e um terceiro modelo cujo custo
de participação será mais reduzido, tornando-se mais acessível para as famílias com
dificuldades e que pretendem que as suas Crianças continuem a frequentar este tipo de
iniciativas.

As atividades decorrerão de 26 a 30 de março de 2012 (semana 1) e de 2 a 5 de abril
de 2012 (semana 2), sendo para tal necessário proceder-se à inscrição, a partir do dia 1 de
março, nas Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré até uma semana antes
do início do Programa.

3. Protocolo CMI/CERVIAV - Inserção Profissional

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Protocolo de Colaboração a estabelecer entre
a CMI e a CERCIAV para integração profissional de Pessoas portadoras de deficiência num
ambiente normal de trabalho, de forma a contribuir para que os mesmos se sintam integrados
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na Comunidade e realizados como Cidadãos.
As tarefas a executar estão enquadradas na Divisão de Cultura, Turismo e Juventude da

CMI, sendo que se subdividem num primeiro período na higienização de documentação e
num segundo período no apoio auxiliar no setor do arquivo.

Com este Protocolo de Colaboração a CMI pretende contribuir para a construção de um
contexto inclusivo de trabalho, destinado a eliminar barreiras sociais e possibilitar o
desenvolvimento de habilidades e competências para o exercício de funções por parte dos
Jovens portadores de deficiência.

4. CPCJ / Ílhavo - Atividade 2011

O Executivo Municipal tomou conhecimento do Relatório Anual 2011 da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Ílhavo (CPCJ), presidida pelo Vereador Eng. Paulo Costa,
em representação da CMI, aprovado na reunião alargada da CPCJ do passado dia 31 de
janeiro.

Deste Relatório salienta-se que, durante o ano de 2011, a Comissão fez a gestão de 257,
correspondendo 82 a processos transitados de 2010, 151 a processos instaurados e 24 a
reabertos, tendo sido, ao longo do ano, arquivados 162.

Das iniciativas realizadas em 2011 há a destacar as diversas sessões de sensibilização
realizadas junto de professores e educadores dos estabelecimentos de ensino do Município
de Ílhavo, assim como de dirigentes associativos, com o objetivo de estreitar e aprofundar
a relação entre a Comissão e estes parceiros, fundamentais para a proteção das crianças
e jovens.

5. Associação dos Amigos do Museu de Ílhavo - apoio pontual

O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um subsídio pontual à Associação
dos Amigos do Museu de Ílhavo, no valor de 10.450 euros para finalização do pagamento
do trabalho de conceção e produção do DVD sobre a vida do Capitão Francisco Marques.

6. Clube dos Galitos / Secção Náutica - apoio pontual

O Executivo Municipal aprovou a atribuição de um subsídio pontual ao Clube dos Galitos
- Secção Náutica no valor de 1.000 euros, como apoio à realização da XXVI edição da Regata
Internacional Descida da Ria, que mais uma vez se realiza no Município de Ílhavo, no Canal
de Mira entre o Parque de Campismo e o Clube de Vela da Costa Nova.

Esta é uma prova de referência no Remo, que a Câmara Municipal de Ílhavo muito se
honra em receber e apoiar, representando um momento de promoção regional, nacional e
internacional do Município, em especial da Praia da Costa Nova e da Ria de Aveiro.

7. Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP

O Executivo Municipal tomou conhecimento da eleição, por unanimidade, do Presidente
da Câmara Municipal de Ílhavo para o cargo de Vice-Presidente do Conselho Diretivo da
ANMP, congratulando-se com este facto e manifestando votos de bom trabalho nas novas
funções que desempenha neste importante órgão nacional representante do Poder Local
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em Portugal.
A eleição que teve lugar ontem, 14 de fevereiro de 2012 em Melgaço, na reunião ordinária

do Conselho Diretivo, resulta da saída, por nomeação do Governo, do Presidente da Câmara
Municipal do Fundão, Manuel Frexes, para a Administração do Grupo Águas de Portugal
SA.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo.
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