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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 06 de
Abril de 2011.

1. Requalificação da Rede Escolar - Escolas do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico do
Município de Ílhavo

O Executivo Municipal deliberou aprovar os trabalhos de Requalificação da Rede Escolar,
bem como a respectiva estimativa de custos, das três Escolas do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino
Básico do Município de Ílhavo:

- Escola do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico da Gafanha da Nazaré: Obra com dimensão
relevante e profunda que inclui a construção de um novo Bloco de salas de aulas, substituindo
as três salas que ainda funcionam em estruturas pré-fabricadas de madeira, prevendo
também a existência de uma Sala Polivalente ao nível do rés-do-chão; qualificação das infra-
estruturas de água e saneamento; profunda remodelação da Cozinha; construção de uma
nova estrutura de recepção com as condições necessárias para o desempenho dessa
função; e construção de um novo estacionamento coberto para bicicletas. Estimativa de
custo: 829.751,00 euros + IVA;

- Escola do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico José Ferreira Pinto Basto: obra de qualificação
relevante composta pela substituição (quase por completo) da cobertura. Estimativa de
custo: 496.500,00 euros + IVA;

- Escola do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico da Gafanha da Encarnação: obra de
pequena dimensão para resolver alguns problemas pontuais ao nível da estrutura; construção
de uma nova recepção/portaria e de um estacionamento coberto para bicicletas. Estimativa
de custo: 108.222,00 euros + IVA.

As intervenções de Requalificação referidas enquadram-se no Contrato de Execução de
Transferência de Competências assinado com o Ministério da Educação (em vigor desde
1 de Janeiro de 2010), estando nele definidas quais a intervenções a executar, considerando
a situação actual de cada uma das Escolas, circunstância devidamente cadastrada num
relatório de vistoria que foi feito aquando das negociações do referido Contrato, e agora,
nos actos preparatórios da elaboração do projecto.

O investimento da Educação no Município de Ílhavo, continua a ser uma aposta prioritária
da política seguida pela CMI, na perspectiva de serem criadas mais e melhores condições
para a prática do Ensino.

Estas três intervenções vão ser candidatadas a financiamento do Programa Operacional
da Região Centro/QREN.
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2. Atribuição de comparticipação financeira à Associação Cultural e Recreativa “Os
Baldas”

Considerando que a Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas” é uma Associação
Cultural de manifesto e reconhecido valor e interesse para o lugar de Vale de Ílhavo e para
o Município de Ílhavo, afirmando-se ao longo dos últimos anos como uma referência ao nível
da promoção cultural popular, designadamente do “Carnaval de Vale de Ílhavo”, com a qual
a CMI tem celebrado sucessivos Acordos de Cooperação (cujos termos têm sido cumpridos
e honrados com rigor e seriedade), o Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de
uma comparticipação financeira para aquisição e reparação do edifício onde será instalada
a sua sede social, na modalidade de apoio ao investimento, no valor de 25.000 euros.

3. Protocolo de cedência de uma Unidade de Acolhimento Comercial à ACR “ Os
Palheiros” da Costa Nova

O Executivo Municipal deliberou aprovar o protocolo de cedência de uma Unidade de
Acolhimento Comercial à ACR “Os Palheiros” da Costa Nova, situada no Relvado da Costa
Nova (mesmo em frente ao Mercado) para exploração da mesma com a venda de artigos
de artesanato, recordações da região e artefactos da própria Associação.

Com esta iniciativa, a CMI pretende continuar a apoiar a referida Associação,
proporcionando-lhe também meios para aceder a fontes de receita próprias e a angariar os
fundos que contribuam para a estrutura de receita que financia a actividade que esta
desenvolve.

4. Cedência de parcela de terreno à Associação Aquém Renasce

O Executivo Municipal deliberou aprovar a cedência de uma parcela de terreno à Associação
Aquém Renasce (com área de 4.020 m2), para construção de um Lar de Idosos e Centro
de Dia, situada na antiga Carreira de Tiro da Gafanha d'Aquém.

Na execução do seu objecto social, a Associação encontra-se a encetar diligências no
sentido de construir um Lar de Idosos, um Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário,
respostas sociais que já mereceram aprovação do Conselho Local de Acção Social (CLAS)
do Município de Ílhavo.

Considerando que a aquisição da parcela de terreno necessária e adequada para a
construção do referido equipamento social constituiria um pesado encargo para a Associação,
podendo comprometer a execução do projecto social que lhe está associado, a CMI cede
gratuitamente a parcela necessária, garantindo no acto de escritura pública um ónus de
reversão gratuita para a CMI, caso a construção não se inicie no prazo de cinco anos a
contar da celebração da referida escritura ou se for alterado o objectivo da doação.

5. Declaração de Utilidade Pública da Expropriação dos Terrenos da Via de Acesso
ao PCI

Considerando que os vários acessos para o local de construção do Parque de Ciência
e Inovação (PCI) no Município de Ílhavo (zona da Coutada) são insuficientes e de pequenas
dimensões, não permitindo a circulação de viaturas de grandes dimensões, a Via de Acesso
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ao PCI é uma infra-estrutura essencial e indispensável ao início das obras do referido Parque
e à sua boa acessibilidade futura.

Assim, o Executivo Municipal deliberou aprovar a Declaração de Utilidade Pública das
Expropriações, com carácter de urgência e consequente posse administrativa das parcelas
identificadas, dada a necessidade de se iniciar com a maior brevidade possível a construção
da Via de Acesso ao Parque de Ciência e Inovação pela importância que este representa
para o Município de Ílhavo e para toda a Região de Aveiro.

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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