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I - Reunião de Câmara - 20 de Abril 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 20 de
Abril de 2011.

1. Condecorações Municipais 2011
O Executivo Municipal deliberou aprovar sete Condecorações Honoríficas, a entregar

Feriado Municipal de Ílhavo 2011, das quais se dá nota sumária:

Medalha do Município em Ouro:
- Marinha Portuguesa (pela antiga, estreita e profícua relação institucional com o Município

de Ílhavo, numa aposta partilhada na Valorização da Cultura, da Economia e do Conhecimento
do Mar);

Medalha do Município em Vermeill:
- Rádio TerraNova (pelos seus 25 anos de existência de trabalho ao nível da Comunicação

e da promoção do Município de Ílhavo);
- Clube de Vela da Costa Nova (pelos seus 30 anos de existência de trabalho ao nível

dos desportos náuticos, com especial destaque para a Vela);
- Grupo de Jovens A Tulha (pelos seus 40 anos de existência de trabalho ao nível da

Juventude e da Cultura);

Medalha de Mérito Cultural Prata:
- Empresa Pascoal e Filhos, SA (pelo notável trabalho de preservação da Cultura do Mar,

valor de referência da História do Município de Ílhavo);

Medalha de Mérito Desportivo Prateada:
- Atleta Paulo Henriques (pelo notável trabalho ao nível da actividade desportiva e pelo

título de Campeão do Mundo nas provas de 800 e 1500 metros no 1.º Campeonato do
Mundo de Atletismo para Pessoas com Síndrome de Down alcançado em 2010);

- Atleta Paulo Cruz (pelo notável trabalho ao nível da actividade da pesca desportiva e
pelo reconhecimento do título alcançado de Campeão do Mundo de Pesca de Costa, na
modalidade de Surfcasting, em 2009).

As Condecorações serão entregues na Sessão Solene do Feriado Municipal de Ílhavo,
que terá lugar na próxima Segunda-feira dia 25 de Abril pelas 11h00 no Salão Nobre dos
Paços do Concelho.

2. “Revestimentos em Tapete Betuminoso 2011” - Adjudicação

O Executivo Municipal deliberou adjudicar a execução da empreitada de revestimentos
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em tapete betuminoso em alguns arruamentos do Município de Ílhavo, à firma Paviazeméis
- Pavimentações de Azeméis, Lda. pelo valor de 218.973,99 euros + IVA, visando assegurar
o conforto e a segurança dos seus utilizadores, através do reforço do pavimento existente.

Os arruamentos onde está previsto intervir situam-se na Barra, Gafanha da Nazaré,
Gafanha da Encarnação, Gafanha do Carmo, Sra. dos Campos, Gafanha d'Aquém e junto
ao aglomerado urbano do Vale das Maias.

3. “Piscinas Municipais - Conservação e/ou reparação - Instalação de Unidades de
Tratamento de ar na Piscina Municipal de Ílhavo” - Abertura de Concurso Público

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de Concurso Público para a execução
da empreitada de conservação/reparação da Piscina Municipal de Ílhavo, designadamente
através da instalação de unidades de tratamento de ar, pelo valor estimado de 250.000 euros
e um prazo de execução de 6 semanas, com o objectivo de serem eliminadas algumas
falhas existentes neste equipamento Municipal.

4. Atribuição de Subsídio pontual à ANDDI

O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um subsídio pontual à ANDDI -
Portugal, no valor de 300 euros para comparticipar a participação do Atleta Ilhavense Paulo
Henriques no “1.º Campeonato da Europa de Atletismo S. Down”, organizado pela Federação
Internacional para Syndrome de Down (IAADS), em Itália em Junho de 2011.

II - Comemorações do Feriado Municipal 2011

Convite

Na próxima Segunda-feira, dia 25 de Abril de 2011, comemora-se o Feriado Municipal
de Ílhavo, para o qual vimos por este meio convidá-lo a estar presente, destacando-se a
Sessão Solene que se realiza pelas 11horas, no Salão Nobre dos Paços do Município, na
qual serão entregues as Condecorações Honoríficas.

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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