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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 6 de Janeiro 
de 2010.

1. Adjudicação da obra da Casa Mortuária da Gafanha da Encarnação e arranjos exteriores
Foi deliberado aprovar a adjudicação da obra da Casa Mortuária da Gafanha da Encarnação 

e arranjos exteriores, à firma CANAS - Electro Montagens, SA pelo valor de 263.867,96 euros 
+ IVA.

A referida obra, agora adjudicada, tem um prazo de execução de 10 meses e consiste 
na construção da Casa Mortuária da Gafanha da Encarnação e na qualificação do largo 
existente entre o Cemitério, o Campo do NEGE e a referida Casa Mortuária, numa intervenção 
de qualif icação urbana desta zona da Vi la da Gafanha da Encarnação. 

2. Programa de Controlo da Qualidade da Água para 2010
A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) aprovou o Programa 

de Controlo da Qualidade da Água para consumo humano para 2010, apresentado pela 
Câmara Municipal de Ílhavo à referida Entidade, traduzindo-se esse programa num mecanismo 
de gestão, de controlo e de garantia da elevada qualidade da água fornecida pela CMI aos 
seus Munícipes/Clientes. 

A qualidade da água que a CMI fornece e esta decisão de aprovação do Programa de 
Controlo da Qualidade da Água devem ser tidas em consideração pelos Cidadãos, quando 
são abordados por algumas pessoas (algumas das quais com motivações menos sérias), 
procurando vender equipamentos para resolver problemas de qualidade da água de consumo 
no Município de Ílhavo. Na dúvida, os Cidadãos devem procurar informação nos Serviços 
da CMI.

3. Apoio pontual ao Clube dos Galitos
O Executivo Municipal aprovou a atribuição de um subsídio pontual ao Clube dos Galitos 

- Secção Náutica no valor de 1.400 euros, como apoio à realização da XXIV edição da 
Descida da Ria, que mais uma vez se realiza no Município de Ílhavo, no Canal de Mira entre 
o Parque de Campismo e o Clube de Vela da Costa Nova.

Esta é uma prova de referência no remo regional e nacional, que a Câmara Municipal de 
Ílhavo muito se honra em receber e apoiar. 

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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