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Reunião de Câmara - 18 de Maio de 2011

Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião
do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), realizada hoje Quarta-feira, dia 18 de
Maio de 2011.

1. Voto de Pesar - Falecimento de Manuel Luís Ferreira Novo

O Executivo Municipal deliberou aprovar um Voto de Pesar pelo falecimento de Manuel
Luís Ferreira Novo, Cidadão do Município de Ílhavo, Comerciante e Autarca, destacando-
se o seu desempenho como Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação
e Membro da Assembleia Municipal de Ílhavo no mandato 1998/2001, tendo desenvolvido
ao longo a sua vida um trabalho de cidadania activa e solidária, num exercício exemplar de
vida e de criação de amigos.

2. Concurso de Modelismo Náutico Museu Marítimo de Ílhavo 2010/2011 - 1.ª Edição

O Executivo Municipal deliberou aprovar o relatório do Júri de avaliação das propostas
apresentadas no I Concurso de Modelismo Náutico Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) 2010/2011.

Com o objectivo de promover a cultura náutica como forma de expressão da cultura
marítima em geral, e instrumento de consolidação do projecto sócio-cultural do MMI, a CMI
lançou em 2010 a primeira edição do Concurso de Modelismo Náutico sob o tema: Navios
de Pesca do Bacalhau.

Como entidade promotora e patrocinadora, a CMI atribuirá, através da decisão do Júri
constituído para o efeito, o Prémio de Modelismo MMI no valor de 4.000 euros, ficando a
obra premiada a constituir propriedade da CMI e integrada no espólio do MMI.

A exposição dos trabalhos, entrega dos certificados e prémios de participação decorrerá
no próximo Sábado, 21MAI11, incluída nas celebrações do Dia Internacional dos Museus.

3. Reordenamento do Trânsito no Município de Ílhavo
- Vila da Gafanha da Encarnação e Praia da Costa Nova

O Executivo Municipal deliberou aprovar os novos sentidos de trânsito introduzindo
sentidos únicos, em alguns arruamentos da Vila da Gafanha da Encarnação e na Praia da
Costa Nova, criando melhores condições de segurança e fluidez para peões, ciclistas e
automobilistas, reduzindo a perigosidade dos cruzamentos existentes, nomeadamente num
conjunto de vias de ligação entre a Rua Padre António Diogo e a Rua Prof. Francisco Corujo
(na Gafanha da Encarnação), e na Avenida Nossa Senhora da Saúde e na Rua do Pescador
(na Costa Nova).
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4. Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres 2011 (PMOTL 2011)

Considerando que a ocupação de tempos livres dos Jovens com actividades salutares,
reforçando o seu desenvolvimento intelectual, contribui de forma marcante para a formação
da sua personalidade, incrementando a sua capacidade de organização e do espírito de
equipa e de entreajuda, o Executivo Municipal deliberou aprovar o Programa Municipal de
Ocupação de Tempos Livres 2011 - PMOTL 2011, que contará este ano com a sua XII edição,
a decorrer nos meses de Julho a Agosto.

O PMOTL é composto por seis projectos: Biblioteca ao Ar Livre, Apoio à Infância, Apoio
à Terceira Idade, Animação de Espaços Lúdicos e Culturais, Apoio Administrativo em projectos
da CMI, Educação Ambiental no âmbito da Bandeira Azul. Tem uma duração de um/dois
meses, estando orientado para Jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos.
A cada participante será atribuída uma bolsa monetária, cujo valor resulta das responsabilidades
que lhe são atribuídas no desenvolvimento das tarefas, estando estipulados três valores
(160, 200 e 250 euros).

As inscrições decorrem a partir do dia 19 de Maio até ao dia 11 de Junho.

5. Programa Municipal Férias Divertidas Verão 2011

Considerando o sucesso alcançado pelas edições anteriores do Programa Municipal
Férias Divertidas que a CMI tem organizado, o Executivo Municipal deliberou aprovar a
realização da edição “Verão 2011” do referido Programa Municipal, composto por cinco
programas de actividades: generalista, náutico, desafios de Verão, mini-férias e Nadador
Salvador Júnior.

Este Programa Municipal destina-se a Crianças e Jovens com idades compreendidas
entre os quatro e os quinze anos, desenvolvendo-se durante 7 períodos entre 27 de Junho
e 26 de Agosto, tendo cada período a duração de uma ou duas semanas consoante o mês
em que está a decorrer.

Na edição deste ano, destaque para o novo programa “Nadador Salvador Júnior”, no
qual os participantes realizarão actividades de forma a vivenciar experiências e conhecimentos
que um Nadador Salvador deverá ter.

A realização de mais uma edição do Programa Férias Divertidas realça a importância
que a CMI atribui à formação dos Jovens, proporcionando-lhes a ocupação dos tempos
livres com actividades de carácter pedagógico, desportivo e lúdico, transmitindo-lhes
importantes valores enquanto cidadãos.

Para mais informações visite: www.cm-ilhavo.pt .

6. Atribuição de Apoios Pontuais

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

a) Considerando a tradição das Comemorações do 1.º de Maio - Dia do Trabalhador,
evento que reuniu milhares de pessoas e resultou uma vez mais de uma parceria entre ADCR
Sra. dos Campos e a Câmara Municipal de Ílhavo (além da Junta de Freguesia de São
Salvador e do Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo), o Executivo Municipal deliberou
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aprovar a atribuição de um subsídio pontual de 1.000 euros à Associação Desportiva, Cultural
e Recreativa da Senhora dos Campos para comparticipação das despesas associadas ao
referido evento.

b) Considerando a dimensão e oportunidade de promoção do Município de Ílhavo,
aquando da realização do XXXIV Congresso Técnico-Científico da Associação Portuguesa
de Técnicos de Natação (APTN) e XI Ibérico, nos passados dias 30 de Abril e 1 de Maio no
CCI, o Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 4.000 euros à APTN, para comparticipação das despesas associadas à organização do
referido Congresso.

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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