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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 02 de
Fevereiro de 2011.

1. “Revestimentos em Tapete Betuminoso 2011” - Abertura de Concurso Público

O Executivo Municipal deliberou a abertura de Concurso Público para a execução da
empreitada de revestimentos em tapete betuminoso em alguns arruamentos do Município,
com um valor estimado de 317.500 euros e um prazo de execução 1 mês, visando assegurar
o conforto e a segurança dos seus utilizadores, através do reforço do pavimento existente.
Os arruamentos onde está previsto intervir situam-se na Barra, Gafanha da Nazaré, Gafanha
da Encarnação, Gafanha do Carmo, Sra. dos Campos, Gafanha d'Aquém e junto ao
aglomerado urbano do Vale das Maias.

2. Conselho Local de Acção Social (CLAS) de 31JAN11

O Executivo Municipal tomou conhecimento da aprovação do Plano de Desenvolvimento
Social (PDS) do Município de Ílhavo 2011-2013, e do Plano de Acção do Atendimento Social
Integrado para 2011, aprovados por unanimidade na última reunião do CLAS realizada no
passado dia 31 de Janeiro de 2011 na CMI.

No âmbito das políticas de Acção Social que a CMI e as Entidades Parceiras do CLAS
têm vindo a promover junto dos Cidadãos, o PDS constitui um plano estratégico para 3 anos,
no qual se definem as linhas de intervenção, bem como os objectivos a alcançar, constituindo-
se como um instrumento de definição conjunta e contratualizada de objectivos prioritários,
servindo de enquadramento às intervenções para a promoção do desenvolvimento local,
concretizado no presente ano através do Plano de Acção do Atendimento Social Integrado
para 2011, no qual estão definidas as linhas de actuação para a realização dos objectivos
definidos pelo PDS.

3. Projecto “Eco-Escolas” Ano Lectivo 2010/2011 - “Termos de Parceria” com a Associação
Bandeira Azul da Europa

O Executivo Municipal tomou conhecimento do Protocolo de Parceria da CMI com a
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), Coordenador Nacional de vários projectos de
Educação Ambiental, no âmbito do envolvimento do Município de Ílhavo no projecto “Eco-
Escolas”, no qual participam, no presente Ano Lectivo 2010/2011, 4 IPSS do Município, 1
Agrupamento de Escuteiros e 32 Estabelecimentos de Ensino.

Nos Termos da Parceria, a CMI assume compromisso de realçar a importância do
desenvolvimento do Programa Eco-Escolas, no qual o Município de Ílhavo é o melhor
Município do Distrito de Aveiro e o 2.º melhor a nível Nacional (desde há 4 anos lectivos
consecutivos) na sua dinamização, junto dos Estabelecimentos de Ensino, IPSS e
Agrupamentos de Escuteiros.
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4. Cedência de viaturas (autocarros) a Associações do Município - balanço 2010

O Executivo Municipal tomou conhecimento do apoio prestado às Associações do
Município de Ílhavo através da cedência de transporte para as diversas deslocações inerentes
ao cumprimento dos seus Planos de Actividades com isenção de taxas. Em 2010 o valor
total isentado foi de 17.212,40 euros, correspondentes a 21.283km percorridos.

A CMI pretende com esta medida apoiar as Associações do Município, de forma clara
e ponderada, no cumprimento dos seus objectivos, reduzindo uma fonte de despesa
representativa para o orçamento de cada uma delas.

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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