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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 19 Janeiro
de 2011.

1. “Museu Marítimo de Ílhavo / Ampliação - Elaboração de Projecto” - Adjudicação

O Executivo Municipal deliberou adjudicar à firma ARX Portugal Arquitectos, Lda. a
elaboração do projecto de ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo pelo valor de 235.000
euros + IVA e um prazo de execução de 4 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, uma área social para realização de pequenas reuniões, conferências ou workshops
e também uma zona dedicada à investigação.

A intervenção de ampliação do MMI representa um dos novos projectos que irá integrar
o Programa de Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI).

2. “Centro Sócio-Cultural da Costa Nova - Elaboração de Projecto” - Adjudicação

O Executivo Municipal deliberou adjudicar à firma ARX Portugal Arquitectos, Lda. a
elaboração do projecto do edifício do Centro Sócio-Cultural da Costa Nova pelo valor de
184.688,90 euros + IVA e um prazo de execução de 4 meses.

O edifício do Centro Sócio-Cultural da Costa Nova irá ficar localizado entre a Capela Nova
e as instalações do CASCI, integrando no mesmo edifício duas componentes autónomas
em termos de relação funcional e de vivência, diferenciando-se uma área para actividades
sócio-culturais (salas de reuniões, auditório polivalente com palco) e outra para a instalação
da Extensão de Saúde.

3. Planos Municipais de Emergência

O Executivo Municipal tomou conhecimento da decisão de aprovação, pela Comissão
Nacional de Protecção Civil, do Plano de Emergência Externos de Ílhavo e do Plano Municipal
de Emergência de Protecção Civil de Ílhavo e da sua publicação em Diário da Republica
(15JUN10 e 9DEZ10 respectivamente).

4. Bolsas de Estudo Municipais do Ano Lectivo2010/2011 - Lista definitiva de Bolseiros

O Executivo Municipal deliberou aprovar a Lista definitiva dos Bolseiros para o ano lectivo
2010/2011.

Nesta edição, a CMI atribui 13 Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Secundário e
do Ensino Superior residentes no Município de Ílhavo, correspondendo 8 a novas Bolsas e
5 a renovações (Alunos a quem foi atribuída Bolsa no ano anterior e que mantiveram o nível
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de aproveitamento escolar).
O montante da Bolsa varia entre 51,13euros e 102,25euros, consoante se trate de um

Aluno do Ensino Secundário ou do Ensino Superior.
A atribuição de Bolsas de Estudo resulta da aposta da CMI em apoiar os seus Jovens

nos seus estudos, contribuindo para que sejam criadas condições para os mais necessitados
prosseguirem os seus estudos após a escolaridade obrigatória.

A cerimónia de entrega será realizada no próximo dia 28 de Janeiro de 2011 às 18h30.

5. Concurso de Bandas de Garagem do Município de Ílhavo 2011

O Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação no Concurso de
Bandas de Garagem do Município de Ílhavo, considerando que a música assume junto dos
mais Jovens uma forma de expressarem a sua liberdade, espírito crítico e identidade,
estimulando a sua criatividade artística e musical.

O concurso destina-se a todas as Bandas de Garagem do país, cujos elementos tenham
idade superior a 16 anos e não tenham sido alvo de qualquer contrato discográfico, nem
tenham trabalhos gravados por editoras.

As inscrições serão realizadas nos Fóruns Municipais da Juventude ou por correio dirigido
à CMI, devendo ser entregue, no acto de inscrição, uma maqueta das músicas a concurso,
com três temas originais, que não deverão exceder os 15 minutos.

O concurso terá no máximo seis bandas a participar, pelo que será efectuada uma pré-
selecção, por um júri devidamente credenciado do concurso. Serão atribuídos prémios aos
três primeiros classificados (1.º Prémio - 350 euros e actuação na Semana Jovem 2011; 2.º
Prémio 200 euros; 3.º Prémio - 150 euros), e ainda prémio para a melhor Banda do Município
(prémio de 250 euros e actuação na Semana Jovem de 2011).

O concurso terá lugar no próximo dia 9 de Abril no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré.

6. Aquisição de edifício e qualificação urbana

O Executivo Municipal deliberou aprovar a aquisição de uma edificação situada na Rua
“O Ilhavense”, que actualmente apresenta um avançado estado de degradação, com risco
de ruir a qualquer momento para o espaço público, pelo valor de 750 euros.

A CMI assumiu também os custos associados à operação de demolição (cuja estimativa
se situa nos 4.875 euros), bem como a realização do correspondente arranjo urbanístico do
terreno e de toda a sua envolvente, de forma a poder ser utilizado pela comunidade. Com
esta aquisição a CMI terá condições para realizar o alargamento e reperfilamento da Rua
em causa, qualificando o espaço urbano.

7. Subsídios

a) O Executivo Municipal deliberou atribuição de um subsídio à Associação Cultural
e Desportiva “Os Ílhavos”, no valor de 5.000 euros, por antecipação do Acordo de Cooperação
2011, para comparticipação dos custos da organização do 28.º Grande Prémio Internacional
de Atletismo em Estrada, que terá lugar no dia 30JAN11.

b) Considerando o trabalho desenvolvido pela Associação dos Amigos da Praia da
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Barra, na promoção e valorização da Praia da Barra através das diversas actividades
desenvolvidas, o Executivo Municipal deliberou atribuir um subsídio pontual no valor de 600
euros a esta Associação para comparticipação de despesas com a iluminação de Natal.

8. “Prestação de Serviços de Telecomunicações Fixas e Móveis” - Adjudicação

No seguimento da deliberação tomada de abertura de concurso público para a prestação
de serviços de telecomunicações fixas e móveis, o Executivo Municipal deliberou adjudicar
a prestação dos referidos serviços à firma Vodafone pelo valor de 43.558,80 euros.

Com esta decisão a CMI terá a uniformização da prestação do serviço de telecomunicações,
fixa e móvel, passando este a ser feito pela mesma operadora, conduzindo a uma redução
significativa dos custos associados às operações de comunicação, dando cumprimento aos
objectivos fixados para 2011.

9. Alteração do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação - Proposta Final

O Executivo Municipal deliberou aprovar a Proposta Final do Regulamento Municipal da
Urbanização e da Edificação (RMUE), sendo agora submetido à Assembleia Municipal.

A alteração proposta e agora aprovada resulta, em primeiro lugar, da introdução de
significativas alterações legislativas nas matérias referidas, tendo sido por isso necessário
proceder-se a uma actualização do RMUE, tendo-se incluindo também nesta alteração, dois
novos capítulos: optimização energética e ambiental das construções e normas de intervenção
no espaço público.

10. Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Regulamento de Utilização das Instalações
Desportivas Municipais, estabelecendo regras de utilização, organização e funcionamento
das Instalações Desportivas Municipais de Ílhavo (Piscina de Ílhavo, Piscina da Gafanha da
Nazaré, Piscina descoberta de Vale de Ílhavo, Campos de ténis, Campo de Minigolfe,
Pavilhões Gimnodesportivos (cobertos), Polidesportivos (descobertos), Circuitos de
Manutenção, Parque Intergeracional e SkatePark) potenciando a sua rentabilidade social e
o seu equilíbrio financeiro.

O Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais será alvo de
apreciação pela Assembleia Municipal de Ílhavo.

11. Projecto Cartão Turístico da Turismo Centro de Portugal - Protocolo

O Executivo Municipal ratificou o Protocolo celebrado entre a Turismo Centro de Portugal
e a CMI, no âmbito do projecto de criação de um Cartão Turístico Regional, com vista, através
da cooperação entre as duas entidades, ao incremento de satisfação do visitante da Região
Centro de Portugal.

Os Cartões são vendidos em regime de consignação pela Turismo Centro de Portugal,
pelo preço de cinco, sete e nove euros, comprometendo-se o Município de Ílhavo a atribuir
um desconto de 50% sobre o bilhete de ingresso no Museu Marítimo de Ílhavo e no Navio
Museu Santo André, aos portadores do Cartão Turístico. Todos os custos associados à
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emissão e divulgação do Cartão são da responsabilidade da Turismo Centro de Portugal.

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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