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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião
do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Quarta-feira, dia 1 de Setembro
de 2010.

1. Atribuição de subsídio pontual ao Centro Social Padre José Kentenich - IPSS

O Executivo Municipal deliberou a atribuição de um subsídio pontual no valor de 30.000
euros ao Centro Social Padre José Kentenich, para comparticipar a obra da Creche “Jardim
de Maria”, cuja activação decorrerá durante o mês de Setembro, na Senhora dos Campos.

Este equipamento vai criar cerca de 30 vagas, contribuindo para aumentar a capacidade
de resposta do Município de Ílhavo ao nível da valência Creche, com benefícios claros e
importantes para as famílias que o irão utilizar. O apoio financeiro reforça a política seguida
pela CMI de apoio e incentivo à execução deste t ipo de investimentos.

2. Acordo de Cooperação - Sharpie Club (Portugal)

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Acordo de Cooperação com a Associação
Sharpie Club (Portugal) para o ano de 2010, reforçando a aposta da CMI em apoiar as
Associações do Município na realização dos seus Planos de Actividades.

Durante a vigência deste Protocolo, a CMI atribuirá uma verba no valor de 4.500 euros
para apoio da actividade desportiva, bem como a prestação de apoio logístico nas acções
do Sharpie Club e o acompanhamento regular das actividades.

3. Fornecimento e transporte das refeições escolares 2010/2011

O Executivo Municipal deliberou adjudicar à firma Gertal, SA, a prestação de serviços de
fornecimento e transporte de refeições escolares para o Ano Lectivo 2010/2011, pelo valor
de 442.200,00 euros + IVA.

Com esta decisão a CMI irá garantir a prestação do serviço de refeições, com a qualidade
e variedade alimentar necessária ao bom desenvolvimento, a todos os Alunos durante o Ano
Lectivo 2010/2011, do Pré-Escolar e 1.º Ciclo, assim como das três EB 2, 3 do Município.
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II - Reunião de Câmara - 25 de Agosto de 2010

 Atribuição de subsídio pontual às Associações participantes nas Marchas Sanjoaninas
de Ílhavo 2010

Considerando o balanço extremamente positivo da edição das Marchas Sanjoaninas de
Ílhavo 2010, bem como o facto desta iniciativa marcar presença na agenda das actividades
de índole cultural promovidas pela CMI, o Executivo Municipal deliberou, na Reunião de
Câmara do passado dia 25AGO10, a atribuição de um subsídio pontual às Associações
participantes nas Marchas Sanjoaninas de Ílhavo 2010, como reconhecimento pelo mérito
da sua participação, com os seguintes valores:

Associação dos Amigos da Praia da Barra - 1.100¤
Grupo de Jovens “A Tulha” - 700¤
Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros” da Costa Nova - 700¤
Associação Grupo de Dança Pestinhas - 700¤
Associação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação - 700¤

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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