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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 02 de Junho
de 2010, no Edifício da Extensão de Saúde da Praia da Barra.

1. Bandeira Azul - “+ECO2010 - Semana do Ambiente”
O Executivo Municipal tomou conhecimento da atribuição do galardão de Bandeira Azul

às duas praias do Município de Ílhavo, como reconhecimento da aposta da CMI na qualidade
total da Barra e da Costa Nova, designadamente na preservação de dois elementos naturais
e urbanos com elevada importância para o crescimento e expansão da imagem do Município.

Integrada na Semana do Ambiente do Município, “+ECO2010”, a Cerimónia do Hastear
das Bandeiras constitui um momento simbólico de marca de todo o trabalho desenvolvido
durante os últimos anos de boa gestão urbana e ambiental, desde a formação e educação
dos mais Jovens para os comportamentos a ter quando frequentam as praias, bem como
dos seus pais, através de acções de sensibilização, quer com a realização de obras físicas
assegurando a qualidade e segurança de quem frequenta estes espaços.

2.Protocolos de Colaboração - “+ECO2010 - Semana do Ambiente”
O Executivo Municipal ratificou os Protocolos de Cooperação assinados no âmbito da

Semana do Ambiente com três entidades, CERCIAV, NESPRESSO e OLEOTORRES, no
sentido de reforçar a aposta da CMI nas questões relacionadas com o meio ambiente.

O Protocolo com a CERCIAV visa a criação de uma “Brigada Verde”, destinada à integração
ocupacional de um grupo de pessoas com deficiência, tendo em vista o desenvolvimento
de tarefas de limpeza ambiental em espaços do Município de Ílhavo, com uma contrapartida
financeira da CMI que vai propiciar a frequência da Piscina Municipal.

Por sua vez, o Protocolo assinado com a NESPRESSO tem por objectivo garantir a recolha
e reciclagem das cápsulas de café da referida marca, tornando-se a CMI a primeira Câmara
Municipal a ter os recipientes próprios de depósito para reciclar estes elementos no Ecocentro
Municipal.

Com o Protocolo assinado com a OLEOTORRES, o Município de Ílhavo disponibiliza aos
seus habitantes a possibilidade de reciclarem o Óleo usado, depositando-o nos Oleões
disponibilizados para o efeito no Ecocentro Municipal e em alguns estabelecimentos comerciais
do Município que aderiram a esta iniciativa (Pingo Doce, Intermarché, Paradi e Supermercado
Faty).

Desta forma, o Óleo usado pode ser reaproveitado para a produção de Biocombustível,
contribuindo assim para um Mundo mais sustentável.

3.Regulamento do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
O Executivo Municipal aprovou o Regulamento do Fundo Municipal de Apoio a Famílias

e Indivíduos Carenciados com vista à consolidação e aprofundamento do trabalho de parceria
entre as diversas entidades de natureza pública e privada do Município de Ílhavo, materializada
na forma do Serviço de Atendimento Social Integrado, criado há dois anos, no âmbito do
Conselho Local de Acção Social.
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Com este novo elemento, pioneiro no País, a CMI pretende responder prontamente às
Famílias e Indivíduos mais carenciados do Município com um apoio concreto, proporcionando-
lhes melhores condições de vida. Este Fundo tem como principal fonte de financiamento a
retribuição e os dividendos resultantes da constituição e funcionamento da empresa AdRA
- Águas da Região de Aveiro.

Este Regulamento vai ser alvo de apreciação pela AMI.

4.Atribuição de Subsídios Pontuais
O Executivo Municipal deliberou atribuir um conjunto de subsídios que aqui se dá nota

sumária:
Considerando o sucesso alcançado no presente ano pela Associação Recreativa e

Cultural “Escolíadas” na organização deste evento no Município de Ílhavo (contando com
uma assistência de 2.000 pessoas, para além de centenas de alunos e professores), o
Executivo Municipal deliberou a atribuição de um subsídio pontual no valor de 3.700 euros,
como apoio à realização da edição 2010 das “Escolíadas”.

Constituindo um importante meio de divulgação do Município de Ílhavo, a prova Rali
Automobilia, cuja 7.º Edição se realizou nos passados dias 22 e 23 de Maio, organizada
pelo Classic Clube de Portugal, tem integrado o Município de Ílhavo no seu roteiro de provas
nos últimos 7 anos. Assim, e por considerar que a realização desta prova é uma mais valia
de promoção e divulgação do Município, o Executivo Municipal deliberou aprovar um subsídio
pontual no valor de 2.000 euros como apoio à realização da referida prova.

Reforçando a aposta de valorização das Pessoas com Deficiência, nomeadamente na
prática de Desporto, o Executivo Municipal deliberou a atribuição de um subsídio pontual
à ANDDI - Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual no valor de 2.000
euros para comparticipar a realização e participação de alguns atletas do Município de Ílhavo
em Campeonatos de Pessoas com Deficiência.

Assim, o referido apoio foi distribuído por três provas, sendo atribuídos 1.000 euros aos
Campeonatos Nacionais de Ciclismo (decorridos em Ílhavo no passado dia 17 Abril), 500
euros para ajudas de custo da participação do atleta Ilhavense Augusto Pereira na Participação
do “5.º Campeonato da Europa de Ciclismo” e 500 euros para ajudas de custo da participação
do atleta Ilhavense Paulo Henriques no “1.º Campeonato do Mundo de Atletismo para
Pessoas com Síndrome de Down”.

5.Apoio Institucional do Poder Local Democrático em Timor-Leste
Dando resposta aos princípios de cooperação externa e internacional da ANMP, o

Executivo Municipal deliberou a atribuição de uma comparticipação financeira de 2.500 euros
para a instalação do Poder Local Democrático em Timor-Leste, formação de funcionários
e dirigentes locais e ainda para a acção de reabilitação do Mercado de Baucau. Estas duas
acções integram-se no âmbito do Acordo de Cooperação celebrado entre a ANMP, o fórum
das Autoridades da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e o Governo de Timor-
Leste.

6.Apoio ao Município do Funchal
Considerando que nos momentos de maior necessidade é essencial a mobilização e

colaboração de todos para solucionar os problemas, o Executivo Municipal deliberou a
atribuição de uma comparticipação financeira de 3.000 euros ao Município do Funchal
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(geminado com Ílhavo), em resposta à solicitação da ANMP no sentido de todos os Municípios
associados colaborarem na solução dos problemas causados pelo forte temporal que afectou
a Cidade do Funchal no passado mês de Fevereiro.

7.Aquisição de Serviços Complementares de Limpeza e Varredura no Município de Ílhavo
O Executivo Municipal deliberou, por Ajuste Directo ao operador SUMA, a Aquisição de

Serviços Complementares de Limpeza e Varredura do Município de Ílhavo, objectivando
garantir a continuidade, eficácia e qualidade dos serviços já prestados, alargando-os a novas
áreas urbanas e a novos espaços de lazer do Município, com duração de 12 meses e preço
base, considerando valores de mercado, de 72.000 euros.

Com esta medida a CMI pretende responder eficazmente à nova realidade urbana do
Município, resultante do crescimento acentuado verificado nos últimos 10 anos, garantindo
os serviços de varredura em novos espaços nomeadamente o Jardim Oudinot, Vista Alegre,
Légua, Gafanha d'Aquém, Vale de Ílhavo e Moitinhos e novas áreas da Barra e Costa Nova.

8.Regulamento Geral de Utilização dos Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da
Nazaré

Considerando que o modelo de gestão e programação dos equipamentos culturais deve
respeitar uma base de gestão integrada entre os diferentes espaços culturais, e que nesta
perspectiva a actividade do renovado Centro Cultural da Gafanha da Nazaré (a inaugurar
a 20 de Junho) vai ser desenvolvida numa lógica de integração com o Centro Cultural de
Ílhavo, o Executivo Municipal deliberou aprovar o Regulamento Geral de Utilização dos
Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, contribuindo para instituir um modelo
de gestão uniforme e coerente entre os dois equipamentos culturais referidos, salvaguardando
a missão e os objectivos estratégicos específicos de cada um dos Centros Culturais.

Este Regulamento vai ser alvo de apreciação pela AMI.

9.Próxima Reunião de Câmara
Integrando a segunda Reunião de Câmara de Junho, na Semana da Educação 2010 (16

a 25 de Junho), o Executivo Municipal deliberou a realização da Reunião de Câmara no
próximo dia 17 de Junho (Quinta-feira) às 15h30 na Escola Secundária da Gafanha da
Nazaré, com carácter público (audições a partir das 17h30).

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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