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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião
do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Quarta-feira, dia 05 Janeiro de
2011.

1. Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo
Aprovação de Projecto / Expropriação de terrenos

O Executivo Municipal tomou conhecimento da aprovação do projecto do Novo Quartel
do Bombeiros Voluntários de Ílhavo a 31 de Dezembro de 2010 pela CMI.

Dando cumprimento ao Protocolo de Cooperação celebrado entre o Município de Ílhavo
e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (AHBVI) em 15 de Dezembro
de 2004, o Executivo Municipal deliberou aprovar a declaração de Utilidade Pública da
Expropriação com carácter de urgência e posse administrativa das parcelas de terreno
afectas à construção do Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, tendo em vista
o início imediato das obras.

O Novo Quartel dos Bombeiros será realizado em terrenos inseridos em espaço urbanizável
de acordo com o Plano Director Municipal em vigor, estando previsto um encargo de
216.101,36 euros com as expropriações das referidas parcelas de terreno.

Com esta deliberação a CMI contribui para agilizar o processo de construção do Novo
Quartel dos Bombeiros, cujas actuais instalações se encontram no centro da Cidade de
Ílhavo, em más condições estruturais contribuído para a degradação do bom ambiente
urbano que a zona apresenta, sendo um objectivo da operação RUCHI a sua reabilitação.

2. Concepção, Instalação e Exploração do Bar/Restaurante do Jardim Oudinot - Adjudicação

O Executivo Municipal deliberou adjudicar a Concepção, Instalação e Exploração do
Bar/Restaurante do Jardim Oudinot, junto ao Ancoradouro (e integrando a Guarita), ao
concorrente “In Tocha In Hotelaria, Lda.”.

A ponderação dos critérios de adjudicação estabeleceu-se tendo por base a solução
arquitectónica apresentada, as condições de manutenção e limpeza das instalações sanitárias
públicas existentes na envolvente e do parque de merendas e a renda mensal mais vantajosa.

A CMI pretende que sejam criadas novas dinâmicas e vivências no Jardim Oudinot,
rentabilizando o edifício da Guarita, apostando na conquista de mais visitantes a este espaço
do Município de Ílhavo pela prestação de novos serviços, bem como assegurar com a
máxima qualidade a limpeza e manutenção do parque de merendas e dos sanitários públicos
disponibilizados na envolvente ao Bar/Restaurante.

3. Revisão do PP do Museu - Adjudicação

Em consequência do concurso público de concepção do Plano de Pormenor do Museu,
o Executivo Municipal deliberou adjudicar a revisão do Plano de Pormenor do Museu ao
Arquitecto Pedro Trindade Ferreira, concorrente classificado em 1.º lugar na hierarquização
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das propostas apresentadas, pelo valor de 125.450 euros + IVA.
Este é um passo muito importante para o planeamento desta zona da Cidade de Ílhavo,

que decorre da sua evolução constante, fruto de importantes investimentos levados a cabo
nos últimos anos. O Plano abrange uma área muito próxima ao centro da cidade, com
localização privilegiada em termos de acessibilidades, equipamentos e proximidade do
Parque de Ciência e Inovação (que terá a maioria da sua área na zona da Coutada),
perspectivando-se uma nova dinâmica urbana associada a este espaço onde se concretizará
uma nova centralidade da Cidade.

4. Venda de lotes na ZIM

O Executivo Municipal deliberou a venda de dois lotes de terreno na Zona Industrial da
Mota (ZIM), lote A19 e lote I 27, nos termos e condições fixados no Regulamento para a
Compra e Venda de Lotes de Terreno na Zona Industrial da Mota, à firma GIV, Grupo de
Inspecção Automóvel Lda. e à firma BON TON SA respectivamente, tendo sido estes os
únicos candidatos a manifestarem interesse na aquisição dos referidos lotes.

5. “Serviços de Outsourcing nas Piscinas Municipais” - Adjudicação

O Executivo Municipal deliberou adjudicar à firma Manvia, Lda. a prestação do serviço
de outsourcing nas Piscinas Municipais, de limpeza e manutenção de equipamento
electromecânico pelo valor de 106.227,84 euros, pelo período de um ano. Com este
procedimento a CMI pretende assegurar a excelência do serviço prestado aos frequentadores
destes equipamentos municipais, garantindo a qualidade e zelo na gestão dos equipamentos.

6. “Prestação Serviços de Transporte no Âmbito de Actividades Escolares” - Adjudicação

O Executivo Municipal deliberou adjudicar à firma ”Rodoviária Beira Litoral”, a prestação
de serviços de transportes no âmbito das Actividades Escolares, pelo valor de 72.545,00
euros, para o primeiro semestre de 2011.

O serviço de transporte agora adjudicado garante o transporte das Crianças dos Jardins-
de-Infância para as piscinas municipais e das Crianças do 1.º ciclo para os pavilhões no
âmbito das AEC's, minimizando os custos associados a este tipo de serviço e permitindo
a rentabilização deste transporte no âmbito dos serviços educativos prestados pela CMI.

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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