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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 4 de Agosto
de 2010.

1. “Qualificação Urbana e Ambiental do Casco Antigo da Cidade” (RUCHI)
- Abertura de Concurso Público Urgente

O Executivo Municipal deliberou a abertura de Concurso Público Urgente para a obra de
Qualificação Urbana e Ambiental do “Casco Antigo” da Cidade de Ílhavo, com um valor
estimado de 2.838.890,77 euros e um prazo de execução de 18 meses, no seguimento da
deliberação de aprovação do projecto, tomada na Reunião de Câmara de 30JUN10.

Esta intervenção insere-se no Projecto de Regeneração Urbana do Centro Histórico de
Ílhavo (RUCHI) e visa a qualificação urbana das infra-estruturas de saneamento básico, dos
passeios, dos estacionamentos e dos arruamentos, da rede de distribuição de energia e de
recolha de RSU's, do mobiliário urbano, num arranjo cuidado e potenciador de novas
dinâmicas nesta zona da Cidade.

2. “Requalificação Urbana da Avenida 25 de Abril” (RUCHI)
- Abertura de Concurso Público Urgente

O Executivo Municipal deliberou a abertura de Concurso Público Urgente para a obra de
Requalificação Urbana da Avenida 25 de Abril (em Ílhavo), com um valor estimado de
1.753.644,50 euros e um prazo de execução de 6 meses, no seguimento da deliberação de
aprovação do projecto,  tomada na Reunião de Câmara de 30JUN10.

A presente intervenção insere-se no Projecto da RUCHI e tem por objectivo a qualificação
do arruamento com o aumento da largura e a alteração do piso dos passeios do lado Norte
da Avenida, a reformulação da placa central e da rotunda da fonte, bem como a alteração
da rede de iluminação pública e da estrutura arbórea, dando primazia à circulação pedonal,
no sentido de aproximar a Cidade dos seus Habitantes e Visitantes, complementando a
primeira fase da intervenção agregada à construção do CCI.

3. “Centro de Investigação e Empreendedorismo” (RUCHI)
- Abertura de Concurso Público Urgente

O Executivo Municipal deliberou a abertura de Concurso Público Urgente para a obra do
Centro de Investigação e Empreendedorismo, com um valor estimado de 1.378.125,98 euros
e um prazo de execução de 9 meses, no seguimento da deliberação de aprovação do
projecto, tomada na Reunião de Câmara de 30JUN10.

Inserido no Projecto da RUCHI, a intervenção do Centro de Investigação e
Empreendedorismo tem por principal objectivo a criação de um arquivo documental de
temática marítima, investigação histórica, formação e incubação de empresas, dando uma
nova vida ao edifício da antiga Escola Preparatória de Ílhavo.
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4. Atribuição de subsídio pontual à Associação de Solidariedade Social da Gafanha do
Carmo

Considerando que a Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo (ASSGC)
vai inaugurar o seu Lar e Centro de Dia, obra de elevada importância social e económica
para a Gafanha do Carmo e para o Município de Ílhavo, o Executivo Municipal deliberou a
atribuição de um subsídio pontual à referida Associação no valor de 200.000 euros para
comparticipação do custo da obra, que terá a sua inauguração no próximo dia 8 de Agosto
de 2010.

A construção do Lar e Centro de Dia da ASSGC, que constitui um investimento total de
1.500.000 euros, teve ao longo de todo o processo que permitiu a sua concretização, o
apoio institucional (através de acções junto de várias entidades e da Comunidade Emigrante
para angariação de fundos), técnico (com a concepção e gestão dos elementos dos
concursos públicos da obra, fiscalização e acompanhamento de toda a sua execução, assim
como pela interlocução com a equipa técnica da Segurança Social), logístico (com a cedência
dos terrenos necessários à obra e com a gestão e pagamento do projecto de execução) e
financeiro da CMI, tendo já sido atribuído um subsídio pontual de 100.000 euros.

5. Execução de Obras de Saneamento Básico
- Parceria Câmara Municipal de Ílhavo / Águas da Região de Aveiro - AdRA SA

O Executivo Municipal deliberou aprovar os Projectos que envolvem a 3.ª e 4.ª Fases das
Redes de Águas Residuais e Pluviais da Ermida e Carvalheira, da Quinta Nova e da Chousa
do Fidalgo, da Lagoa do Junco e das Quintãs na Freguesia de S. Salvador e da Rua da N.ª
Sra. da Nazaré na cidade da Gafanha da Nazaré.

O Executivo Municipal aprovou igualmente a minuta de Protocolo entre a CMI e a AdRA
que permite a execução conjunta da totalidade da obra, e o envio dos projectos acima
referidos para aprovação na AdRA e posterior lançamento de concurso público.

Estas intervenções representam um investimento global de 2.239.197,85 euros dos quais
65% (1.457.501,07 euros) são imputados à AdRA, tendo em vista o saneamento das águas
residuais e a requalificação dos arruamentos envolvidos, e os restantes 35% (781.696,79
euros) são imputados à CMI tendo em vista a drenagem das águas pluviais e requalificação
das vias atravessadas.

6. Acordo de Cooperação com a Associação de Pais da Escola da Marinha Velha

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Acordo de Cooperação com a Associação de
Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica da Marinha Velha, como forma de apoio
à concretização do seu Plano de Actividades para o ano lectivo 2009/2010, e com um valor
de investimento CMI de 8.750 euros.

Esta decisão converge com a política de investimento na Educação seguida pela CMI,
centrando-se no objectivo de melhorar as condições de educação e ensino das Crianças
do Município de Ílhavo, num reforço das interacções com as Associações de Pais, cujo
trabalho resulta numa mais valia para a Escola e para a Comunidade Escolar.
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7. Atribuição de subsídios pontuais

O Executivo Municipal deliberou aprovar um conjunto de subsídios pontuais dos quais
se dá nota sumária:

No seguimento da participação do Grupo de Jovens A Torre na Semana Jovem 2010,
através da organização e gestão do Torneio de Futsal, o Executivo Municipal deliberou
aprovar um subsídio pontual no valor de 1.000 euros como forma de apoio às despesas
inerentes referida participação;

Como apoio à participação da Cyberclip - Associação de Jovens de Tecnologia do
Município de Ílhavo na Semana Jovem 2010, através da organização e gestão das actividades
“Torneio Pro Evolution Soccer” e “Torneio de Ténis na Wii”, o Executivo Municipal deliberou
a atribuição de um subsídio pontual no valor de 150 euros.

8. Protocolo de Cooperação entre a Marinha e a CMI

Reconhecendo o extraordinário trabalho que o Navio Escola Sagres da Marinha Portuguesa
tem realizado em todo o Mundo, de promoção de Portugal e dos valores da Cultura do Mar,
o Executivo Municipal deliberou aprovar o Protocolo de Cooperação entre a Marinha e a CMI
no âmbito da viagem de circum-navegação do Navio Escola Sagres 2010, estabelecendo
os critérios de cooperação entre a Marinha e a CMI e da relação de cooperação institucional,
partilhada há vários anos, no cumprimento de relevantes objectivos comuns ligados à história,
cultura e economia do Mar.

Enquanto patrocinadora da viagem do Navio Escola Sagres, a CMI disponibiliza ao longo
do ano de 2010 uma comparticipação financeira de 25.000 euros e a oferta de 2.300 kg de
bacalhau seco salgado fornecido pela Associação dos Industriais do Bacalhau (que também
se associou a esta parceria). Numa acção de promoção e divulgação do Município de Ílhavo
e do Museu Marítimo de Ílhavo pelo Mundo, a CMI fornece os seus materiais de promoção,
cuja utilização e distribuição é feita das acções de recepção oficial e visita pública nos portos
em que o Navio Escola Sagres faz escala.

O Navio Escola Sagres está actualmente em Nagasaki (Japão).

9. Concurso de Modelismo Náutico do MMI - 1.ª edição

No sentido de promover a cultura náutica como forma de expressão da cultura marítima
em geral, e instrumento de consolidação do projecto sociocultural do MMI, o Executivo
Municipal deliberou aprovar o lançamento do 1.º Concurso de Modelismo Náutico do Museu
Marítimo de Ílhavo 2010/2011, sob o tema: Navios de Pesca do Bacalhau.

A exposição dos trabalhos será incluída na programação do Dia Internacional dos Museus,
celebrado a 18 de Maio de 2011, sendo a entrega de certificados e prémios feita igualmente
nesse dia. Como entidade promotora e patrocinadora, a CMI atribuirá, através da decisão
do Júri constituído para o efeito, o Prémio de Modelismo MMI no valor de 4.000 euros, ficando
a obra premiada a constituir propriedade da CMI e integrada no espólio do MMI.

O lançamento do Concurso será no próximo Domingo, dia 8 de Agosto pelas 18h30,
integrado na Sessão Comemorativa do 73.º Aniversário do Museu Marítimo de Ílhavo.
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10. Próxima Reunião de Câmara

Com o objectivo de analisar e deliberar sobre alguns dossiers que têm prazos a cumprir
e a necessidade de gerir bem o período de férias que ocorre no mês de Agosto, o Executivo
Municipal aprovou a alteração da data da segunda Reunião de Câmara do mês de Agosto,
para o dia 25 de Agosto de 2010, pelas 15h30, mantendo-se o seu carácter privado.

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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