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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 Terça-feira, dia 19 de
Julho de 2011.

1. “Centro Sócio-Cultural e Extensão de Saúde da Costa Nova”
» Abertura de Concurso Público

O Executivo Municipal deliberou a abertura do Concurso Público para a execução da
obra do edifício do “Centro Sócio-Cultural e Extensão de Saúde da Costa Nova”, pelo valor
base de 2.115.655,00 euros (1.456.091,27 euros/Centro Sócio-Cultural, 510.087,74
euros/Extensão de Saúde, 146.466,30 euros/Arranjos exteriores) e um prazo de execução
de 12 meses.

O edifício do Centro Sócio-Cultural da Costa Nova irá ficar localizado entre a Capela Nova
da Sr.ª da Saúde 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.

» Contrato-Programa entre a CMI e a Administração Regional de Saúde do Centro

O Executivo Municipal tomou conhecimento e ratificou o contrato-programa estabelecido
entre a CMI e a Administração Regional de Saúde do Centro (ARS-C), com vista à cooperação
técnica e financeira para a construção e equipamento da Extensão de Saúde da Costa Nova.

Em complemento ao acompanhamento da execução do investimento, estabeleceu-se
nos termos do contrato-programa, que a CMI cederá o edifício destinado à instalação da
Extensão de Saúde da Costa Nova gratuitamente por tempo indeterminado (enquanto se
mantiverem em funcionamento os serviços de saúde), e que a ARS-C financiará o projecto
da Extensão de Saúde da Costa Nova até ao valor de 150.000 euros inscritos no PIDDAC,
sendo a obra financiada maioritariamente por Fundos Comunitários do PORC.

2. Plano de Pormenor da Área de Equipamentos da Frente Marítima da Costa Nova

Considerando que a CMI prende dar continuidade ao vasto programa de equipamentos
e infra-estruturas que tem vindo a executar no aglomerado urbano da Costa Nova, o Executivo
Municipal deliberou aprovar a execução do Plano de Pormenor da Área de Equipamentos
da Frente Marítima da Costa Nova.

Este Plano de Pormenor será desenvolvido por uma equipa interna da CMI, num prazo
de 60 dias, perspectivando-se uma ocupação muito reduzida do espaço em causa com
alguns equipamentos públicos e a valorização ambiental de toda a área.
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3. Acordos de Cooperação CMI/Associações 2011

Aprofundando a aposta na cooperação com as Associações do Município tendo em
conta o relevante interesse público da sua actividade, o Executivo Municipal deliberou aprovar
os Acordos de Cooperação CMI/Associações para 2011, com 55 Associações, num
investimento total de 277.666,00 euros visando o apoio à execução das actividades propostas
pelas Associações nos seus Planos de Actividades.

Estes Acordos de Cooperação serão assinados em acto público a realizar no Salão Nobre
da CMI na Quinta-feira dia 21 de Julho 2011, pelas 19.00 horas.

4. Atribuição de Subsídios Pontuais

Considerando o investimento da CMI na área da Educação, nomeadamente no apoio às
Associações de Pais, cujo trabalho resulta numa mais valia para a Escola e para a Comunidade
Escolar, o Executivo Municipal deliberou aprovar os seguintes apoios pontuais:

a) À Associação de Pais da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Gafanha da Nazaré,
no valor de 500 euros, como forma de apoio à concretização do seu Plano de Actividades
para o Ano Lectivo 2010/2011;

b) À Associação de Pais da Escola Básica dos 2.º e 3º Ciclos José Ferreira Pinto Basto,
no valor de 500 euros, como forma de apoio à concretização do seu Plano de Actividades
para o Ano Lectivo 2010/2011.

5. VIII Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”

O Executivo Municipal ratificou a decisão do Júri do VIII Concurso de Fotografia “Olhos
sobre o Mar” em relação à atribuição dos Prémios. Nesta edição participaram 88 fotógrafos
de todo o País, com um total de 420 trabalhos relacionados com o Mar.

A entrega dos prémios decorrerá no dia 23 de Agosto no Navio Museu Santo André, local
onde ficarão expostos os 50 melhores trabalhos durante o mês de Agosto, integrados no
programa do “Mar Agosto 2011 - Festas do Município de Ílhavo”.

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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