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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
Junho de 2011, na Escola Básica 2, 3 José Ferreira Pinto Basto, em Ílhavo. Esta Escola tem
o nome do fundador da Vista Alegre, enquadramento usado pelo Presidente da CMI para
anunciar que a Empresa Vista Alegre Atlantis mudou a sua sede social de Lisboa para Ílhavo,
cumpr indo uma decisão recente do seu Conselho de Administ ração.

1. Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação (RUCI)
Aprovação do Projecto de Reabilitação do Teatro da Vista Alegre

O Executivo Municipal deliberou aprovar o projecto de reabilitação do Teatro da Vista
Alegre, componente que integra o “Projecto A1P3: Arte, Criatividade e TIC”, previsto no
programa estratégico da “RUCI - Comunidade Interurbana de Aveiro - Sistema Urbano,
Competitivo, Empreendedor e Inovador”.

O Projecto Arte, Criatividade e TIC tem como objectivo promover uma maior aproximação
e uso das TIC na criatividade e artes desenvolvidas na Região de Aveiro utilizando como
peça central do projecto o Teatro da Vista Alegre, pretendendo-se com a reabilitação do
equipamento, dar uma nova vida a esse espaço, atraindo novos públicos e criando uma
nova imagem, aliando a referência histórica e cultural no Município e na Região onde se
integra, aos novos usos e capacidades.

2. Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI)
Ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo - Abertura de Concurso Público Urgente

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de Concurso Publico Urgente para
a execução da obra de ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo, pelo valor de 2.594.061,47
euros e um prazo de execução de 9 meses.

Localizado nos terrenos mais a Norte dos espaços exteriores da antiga Escola Preparatória
de Ílhavo, a Poente do MMI, o novo edifício de ampliação desenvolver-se-á com ligação
física directa ao actual edifício, contemplando uma área para instalação do aquário para
bacalhaus, área social, uma área de recepção e exposições e uma área de armazenamento,
tratamento e gestão de reservas.

A intervenção de ampliação do MMI representa um dos novos projectos que integra o
Programa de Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI), aproveitando a
oportunidade excepcional de termos um co-financiamento do Programa Operacional da
Região Centro (PORC) de 80% sobre o valor elegível do projecto.

3. Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI)
“Casa da Música de Í lhavo” - Abertura de Concurso Público Urgente

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de Concurso Público Urgente para
a execução da obra da “Casa da Música de Ílhavo”, projecto de reabilitação da antiga Escola
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Primária da Ferreira Gordo, pelo valor de 468.474,80 euros e um prazo de execução de 9
meses.

Esta intervenção representa um dos novos projectos que integraram o Programa de
Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo, e visa a reabilitação do edifício da antiga
Escola Primária da Ferreira Gordo, qualificando globalmente o edifício, com destaque para
a colocação de uma nova cobertura, adaptando as salas existentes para o trabalho de
Bandas Filarmónicas e Ranchos Folclóricos.

4. Protocolo para a construção de Jardim Público e Área Comercial

O Executivo Municipal deliberou aprovar um Protocolo/Contrato entre o Município de
Ílhavo, e as Empresas Vertente Singular e SONAERP para a realização de intervenções de
qualificação e valorização do espaço existente entre o Parque Urbano da Senhora do Pranto
e a Via do Mercado, em Ílhavo, visando a construção de um Espaço Verde / Jardim Público,
uma Unidade Comercial e um Posto de Abastecimento de Combustíveis.

O Espaço Verde, com uma área total de 20.805 e m2 e que integra uma Ponte Pedonal
de ligação ao referido Parque Urbano, bem como todas as infra-estruturas, equipamentos
e mobiliário urbano, executados pelo Promotor do investimento, reverterão para o Domínio
Público Municipal após conclusão das obras, sendo que a limpeza, manutenção e gestão
do referido espaço serão da obrigação da SONAERPE (ou de outra entidade a designar por
esta), durante um período de dez anos.

Também constituem obrigações do Promotor do investimento, a construção da via de
acesso à Unidade Comercial e ao Posto de Abastecimento dos Combustíveis (paralela à Via
do Mercado, que faz a ligação da Cidade de Ílhavo à A17), a execução e/ou o reforço das
infra-estruturas de abastecimento de água, saneamento, drenagem de águas pluviais,
eléctricas e outras que porventura se tornem necessárias efectuar de forma a garantir que
os serviços prestados às populações nas zonas limítrofes, sejam assegurados e garantidos.

A execução deste investimento está prevista para o presente ano 2011, estando em curso
os devidos processos de licenciamento

5. Alteração ao Regulamento do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos
Carenciados

Considerando o balanço muito positivo de 12 meses de aplicação do Fundo Municipal
de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, bem como as novas realidades e necessidades
surgidas pela conjuntura que se vive actualmente, o Executivo Municipal deliberou aprovar
a alteração ao Regulamento do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
(FMAFIC), a fim de serem introduzidos alguns ajustamentos de forma a melhor cumprir os
objectivos.

O FMAFIC tornou-se num instrumento indispensável para a concretização de uma política
social mais equitativa, abrangente, inovadora e estruturante, tendo neste primeiro ano de
vigência apoiado 41 agregados familiares na medida do apoio ao arrendamento de habitação,
2 agregados na medida de apoio no pagamento das quotas de condomínio de habitação
social e 64 na medida de comparticipação no pagamento da factura da água, saneamento
e resíduos sólidos, para além dos 496 Alunos na medida subsídios de estudo da acção
social escolar.
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Com este elemento, pioneiro no País, a CMI tem respondido prontamente às Famílias e
Indivíduos mais carenciados do Município com um apoio concreto, proporcionando-lhes
melhores condições de vida.

A presente alteração será submetida a apreciação pela Assembleia Municipal de Ílhavo.

6. Adesão do Município de Ílhavo à Plataforma para a Construção Sustentável

O Executivo Municipal deliberou aprovar a adesão do Município de Ílhavo à Plataforma
para a Construção Sustentável, principal entidade dinamizadora do Cluster do Habitat,
assumindo um grande empenhamento em aprofundar o trabalho a vários níveis, que permitam
a sua capacitação para as questões da construção sustentável, perspectivando a boa gestão
de preocupações crescentes ao nível da sustentabilidade ambiental e energética da construção.

No decorrer dos últimos dois anos, na qualidade de representante da ANMP no Cluster
do Habitat, foi possível constatar a importância da cooperação entre entidades públicas e
privadas no âmbito da construção sustentável, bem como confirmar o interesse da CMI em
associar-se a esta Plataforma.

7. Subsídios pontuais

O Executivo Municipal deliberou aprovar um conjunto de apoios pontuais dos quais se
dá nota sumária:

a) Atribuição de um subsídio à CI da Região de Aveiro no valor de 6.000 euros como
comparticipação financeira para realização do Grande Prémio Abimota/Região de Aveiro
2011, como forma de assegurar o investimento financeiro e institucional que a CI Região de
Aveiro (e os seus onze Municípios associados) fazem neste Grande Prémio de Ciclismo.

b) Considerando o enorme sucesso alcançado pela edição deste ano das “Escolíadas”,
com uma assistência de mais de 2.000 pessoas para além de centenas de Alunos e
Professores, bem como a oportunidade de promoção do Município e do Centro Cultural de
Ílhavo, o Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 1.500 euros à Associação Recreativa e Cultural “Escolíadas”.

8. Qualificação da Piscina Municipal de Ílhavo
Adjudicação da Instalação de Unidades de Tratamento do Ar

O Executivo Municipal deliberou adjudicar à firma Electroclima - Electricidade e Climatização,
Lda. pelo valor de 179.363,34 euros + IVA a instalação na Piscina Municipal de Ílhavo de
Unidades de Tratamento do Ar, com o objectivo de serem eliminadas algumas falhas
existentes neste Equipamento Municipal, melhorando a qualidade e estabilizando a temperatura
do ar no interior do edifício.

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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