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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião do
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Quinta-feira, dia 17 de Junho de 2010,
na Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, integrada na Semana da Educação 2010.

1. Aquisição dos terrenos necessários à construção das “Infra-estruturas da Envolvente
ao Hospital de Ílhavo”

Tendo em conta as necessidades de acesso ao Hospital de Cuidados Continuados da
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, o Executivo Municipal deliberou a aquisição de algumas
parcelas de terreno para a construção das infra-estruturas da envolvente ao referido Hospital,
com base no “Estudo Urbanístico da Envolvente ao Hospital de Í lhavo”.

Além do bom enquadramento urbano, a CMI assegura com esta medida a existência de
acessos com qualidade e capacidade à referida Unidade de Saúde que, em virtude das
suas múltiplas valências, será utilizada por inúmeras pessoas diariamente. Esta obra vai
permitir também a qualificação dos acessos à Escola Básica de 1.º Ciclo e o desenvolvimento
urbano desta área, integrada na intervenção da Regeneração Urbana do Centro Histórico
de Ílhavo.

2. Prestação de Serviços de fornecimento e transporte de refeições escolares 2010/2011

O Executivo Municipal deliberou a abertura do Concurso Público para a prestação de
serviços de fornecimento e transporte de refeições escolares 2010/2011, com um valor
estimado de fornecimento de 563.805 euros, abrangendo as Escolas Básicas do 1.º Ciclo
e os Jardins de Infância, assim como as cozinhas e respectivos refeitórios das três Escolas
Básicas do 2.º e 3.ºCiclos do Município, uma prova de competência que a CMI assume
nesta área da gestão da Educação.

Com esta prestação de serviços de refeições, a CMI continuará a garantir a qualidade,
variedade e o equilíbrio na alimentação dos Alunos do Município.

3.Acordo de Parceria entre a Administração da Região Hidrográfica do Centro e a Câmara
Municipal de Ílhavo

O Executivo Municipal ratificou o Acordo de Parceria entre a Administração da Região
Hidrográfica do Centro e a Câmara Municipal de Ílhavo para a instalação e gestão de uma
zona de comércio tradicional e eventos sazonais da responsabilidade da CMI, a realizar no
relvado da Costa Nova.

No âmbito deste acordo de parceria, são delegadas na CMI as competências de
gestão e manutenção do espaço do relvado da Costa Nova, bem como o dever de assegurar
a limpeza da zona ajardinada e dos espaços desportivos, garantindo o bom aspecto estético
e paisagístico do local, assumindo para o efeito os encargos financeiros de mão-de-obra
e materiais para a sua conservação e manutenção.
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4.”A Corrida Mais Louca da Ria 2010 - Corrida de Embarcações Originais ”

Com o objectivo principal de promover e incentivar a prática desportiva na nossa Ria, o
Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas Regentes da actividade “A Corrida Mais
Louca da Ria - Corrida de Embarcações Originais” que, à semelhança do ano passado irá
ter lugar no Jardim Oudinot e estar englobada na realização do Festival do Bacalhau,
conferindo-lhe mais criatividade e diversão.

A prova encontra-se dividida em duas categorias, “Demonstração” e “Corrida” sendo
cada categoria composta por duas sub-categorias “Construção” e “Transformação”. Podem
participar as Associações e Instituições do Município de Ílhavo, bem como grupos informais
de pessoas, sendo atribuído um prémio de presença (que varia entre os 100 e os 200 euros)
consoante participem com uma ou três/ou mais embarcações. Além do prémio de presença
serão ainda atribuídos quatro prémios da corrida (225 e 125 euros) a cada categoria, divididos
dois por cada sub-categoria.

As inscrições são efectuadas na Câmara Municipal de Ílhavo até ao dia 6 de Agosto.

5.Atribuição de subsídios pontuais

Considerando a aposta da CMI na área da Educação, nomeadamente no apoio às
Associações de Pais, cujo trabalho resulta numa mais valia para a Escola e Comunidade
Escolar, bem como o Plano de Actividades e Orçamento do ano lectivo 2009/2010, o Executivo
Municipal deliberou a atribuição de um subsídio pontual no valor de 500 euros cada, à
Associação de Pais da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos da Gafanha da Encarnação, à
Associação de Pais da Escola Básica José Ferreira Pinto Basto e à Associação de Pais e
E.E. da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos da Gafanha da Nazaré como forma de apoio à
concretização do seu Plano de Actividades para o ano lectivo 2009/2010.

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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