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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 04 de
Maio de 2011.

1. Investimento AdRA/CMI em Saneamento Básico

O Executivo Municipal deliberou aprovar os Protocolos de Repartição de Responsabilidades,
Encargos e Respectivas Comparticipações Financeiras, realizados entre a empresa Águas
da Região de Aveiro SA (AdRA) e o Município de Ílhavo (CMI), respeitantes às empreitadas
da “Rede de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais de S. Salvador e, Ílhavo” e da “Rede
de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais da Gafanha da Nazaré - 1.º fase”, estando
ambas em execução física.

À AdRA respeita a intervenção das redes de águas residuais, e à CMI a intervenção das
redes de águas pluviais, havendo partilha de custos em intervenções conjugadas como nas
repavimentações das vias onde se executam as referidas redes.

A empreitada em S. Salvador representa um investimento total de 1.778.025,33 euros,
repartidos em termos das responsabilidades financeiras em 1.101.785,37 euros (AdRA) e
676.239,96 euros (CMI), com intervenção na Ermida e Carvalheira (3.º e 4.º fases), Chousa
Nova e Quinta do Fidalgo, Zona Industrial das Ervosas e ainda com a execução da rede de
drenagem de águas residuais da Lagoa do Junco e das Quintãs.

A empreitada na Gafanha da Nazaré representa um investimento total de 69.812,69 euros,
repartidos em termos das responsabilidades financeiras em 33.600,59 euros (AdRA) e
36.212,10 euros (CMI), com incidência na Rua N.ª Sr.ª da Nazaré.

A AdRA é constituída por dez dos Municípios da Região de Aveiro (incluindo Ílhavo) e a
empresa pública Águas de Portugal, foi criada formalmente no dia 23 de Setembro 2009 e
assinalou no passado dia 1 de Maio 2011 o seu primeiro ano de vida operacional e plena,
numa aposta arrojada e determinada em implementar uma gestão mais capaz dos sistemas
de baixa de distribuição de água e de saneamento básico, assim como uma nova capacidade
de investimento de expansão e de manutenção destes importantes sistemas.

O balanço globalmente positivo deste primeiro ano de operação, é um indicador importante
para o crescimento qualitativo da gestão da AdRA neste seu segundo ano de vida operacional.

2. Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos/Valorização material das Peças de Vestuário
- Parceria entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a empresa Wippytex, Lda.

O Executivo Municipal deliberou aprovar o protocolo de cooperação entre a CMI e a
empresa Wippytex, Lda.com vista à recolha selectiva de roupa e calçado no Município de
Ílhavo, através da colocação de 8 Roupões.

Com esta iniciativa a CMI aposta na separação e possibilidade de reutilização das peças
de vestuário, capacitando o Município de Ílhavo numa nova vertente ambiental e ao mesmo
tempo valorizando também a componente social, uma vez que uma parte da recolha feita
poderá ser distribuída pelas Instituições de Solidariedade Social.
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3. Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos/Valorização dos Resíduos Verdes resultantes
das intervenções nos espaços ajardinados - Relvas

- Parceria entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a empresa I.NETO - Consultoria Agroflorestal,
Lda.

O Executivo Municipal deliberou aprovar o protocolo de cooperação entre a CMI e a
empresa I.NETO - Consultoria Agroflorestal, Lda, com vista à valorização dos resíduos verdes
resultantes das actividades de gestão e manutenção dos espaços públicos, bem como de
todas as matérias verdes produzidas pelos Munícipes.

Com a aplicação deste protocolo, será colocado no Ecocentro Municipal um novo
contentor para efectuar a recolha e transporte dos materiais, contribuindo para o reforço da
Politica Municipal de gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, procurando a aposta na Redução
da produção de RSU.

4. X Concurso Literário Jovem

O Executivo Municipal tomou conhecimento da decisão do Júri do X Concurso Literário
Jovem de avaliação e atribuição dos correspondentes prémios.

A edição de 2011 do Concurso Literário Jovem contou com a participação de cerca de
190 trabalhos escritos, provenientes dos Alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e
do Ensino Secundário das Escolas do Município de Ílhavo.

Pretende-se com esta iniciativa, que já vai na sua X edição, estimular as práticas da
escrita e da leitura entre os mais Jovens.

A entrega dos Prémios e Certificados de participação será na próxima Sexta-feira dia 06
de Maio de 2011, pelas 18h00, numa sessão no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré.

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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