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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 3 de Março de 
2010.

1. Carreira de Tiro da Gafanha d'Aquém - finalização da obra
O Executivo Municipal tomou conhecimento da finalização da intervenção de desmilitarização 

e limpeza na antiga Carreira de Tiro da Gafanha d'Aquém.
A aquisição da Carreira de Tiro da Gafanha d'Aquém ocorreu em 2009 após um longo 

processo de negociação com o Ministério da Defesa Nacional, tendo sido os terrenos 
(42.000m2) adquiridos pela CMI por 250.000 euros para construção de um equipamento 
social de apoio a idosos, um equipamento polidesportivo, um parque florestal, bem como 
a construção de infra-estruturas de acesso e estacionamento automóvel.

Numa intervenção conjunta dos Técnicos da CMI com o Regimento de Engenharia de 
Espinho (RE3), procedeu-se à verificação e desmantelamento de explosivos, demolição dos 
edifícios existentes e requalificação ambiental dos 4 fluxos de resíduos sólidos identificados 
(resíduos de construção e demolição; resíduos verdes; pneus e chumbo/metal proveniente 
das balas espalhadas pelo terreno e do arame farpado da antiga vedação), procurando-se 
o melhor enquadramento em termos de legislação e análise custo/benefício para a CMI, 
tendo representado um investimento total de 284.014,74 euros (aquisição de terreno: 250.000 
euros; Engenhar ia Mi l i tar :  25.646,30 euros; vedação: 8.368,42 euros).

2. Protocolo de Cooperação - cedência de espaços
Foi ratificado o Protocolo de Cooperação referente à cedência de espaços da Escola 

Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes (ESDJCCG) à CMI, para o funcionamento do 
1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas de Ílhavo no ano lectivo 2009/2010. 
Além do espaço para funcionamento das aulas, o Protocolo engloba também a cedência 
dos serviços de cantina e bufete a todos os alunos referidos, garantindo-se assim, as suas 
refeições diárias.

No âmbito da cedência de instalações e serviços efectuada pela ESDJCCG, a CMI apoia 
a construção de uma arrecadação para o pavilhão desportivo num valor de 12.000 euros.

3. Apoio Financeiro à Associação Académica da Universidade de Aveiro
O Executivo Municipal aprovou a atribuição de um apoio financeiro no valor de 1500 

euros à Associação Académica da Universidade de Aveiro, no âmbito do Protocolo de 
Cooperação estabelecido entre as duas entidades para a organização do Festilha - Festival 
de Tunas de Ílhavo (realizando-se este ano a XII edição).

4. Comissão Nacional de Eleições dá razão à CMI em queixa da CDU
No seguimento da queixa apresentada pela CDU/Ílhavo à Comissão Nacional de Eleições 

aquando das últimas eleições legislativas, alegando a inacção atempada da CMI no que 
respeita à definição de locais para a colocação de propaganda política, o Executivo Municipal 
tomou conhecimento que, com base na resposta do Presidente da CMI e nos documentos
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que acompanharam a sua resposta, a CNE decidiu pelo arquivamento do processo da 
referida queixa, comprovando-se o cumprimento, por parte da CMI, de todas as obrigações 
e prazos estabelecidos no mapa-calendário estabelecido pela CNE.

5. Próxima Reunião de Câmara
Perspectivando-se a análise e votação da Conta de Gerência 2009 na reunião de Câmara 

prevista para o dia 17MAR10, o Executivo Municipal aprovou a proposta de alteração à 
referida data, realizando-se a reunião no dia 24MAR10, às 15.30horas com carácter público 
(com audição de público às 17.30horas).

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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