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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 19 de Maio de 
2010.

1. Adjudicação da obra dos arranjos exteriores ao Hospital de Cuidados 
Continuados da SCMI e Alteração ao Estudo Urbanístico 13 

O Executivo Municipal deliberou proceder à adjudicação da obra dos arranjos exteriores 
ao Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, no âmbito 
do respectivo concurso público, à empresa Paviazeméis - Pavimentações de Azeméis, Lda., 
pelo valor de 374.979,22 euros, e com um prazo de execução de 60 dias. 

Foi também aprovada uma Alteração ao Estudo Urbanístico 13 (da zona envolvente ao 
Hospital), visando a criação de todas as condições para a execução da referida obra.

Com esta obra, integrada na Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo, a CMI 
vai criar boas acessibilidades e bom enquadramento urbano do Hospital, propiciando 
condições para o desenvolvimento urbano desta zona da cidade. 

2. Revisão do PP do Museu - Abertura de Concurso Público 

 No seguimento da deliberação da CMI de 3 de Fevereiro de 2010 para rever o Plano de 
Pormenor do Museu, aprovando os termos de referência que fundamentam a oportunidade 
da Revisão, o Executivo Municipal deliberou proceder à abertura do Concurso Público 
aprovando o respectivo Programa para a elaboração da Revisão do PP do Museu (Termos 
de referência, Caderno de encargos e Peças desenhadas). 

3. Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Ílhavo 

Considerando alguns acontecimentos com relevantes impactos sobre a estrutura da CMI, 
como exemplo a activação da AdRA - Águas da Região de Aveiro, as novas competências 
na área da Educação, bem como a adequação da Estrutura Orgânica da CMI ao novo 
quadro legal em vigor, o Executivo Municipal deliberou aprovar a nova Estrutura Orgânica 
da Câmara Municipal de Ílhavo.

Além do já referido, as aprendizagens resultantes das dinâmicas de governação, bem 
como a necessidade de autonomizar como unidade orgânica o Atendimento Geral, decorrente 
da sua especialidade e a relação funcional com toda a estrutura da CMI foram outros factores 
tidos em conta nesta alteração da Estrutura Orgânica.   

4. 2ª Revisão das GOP e Orçamento CMI 2010 / Qualificação da Biarritz, Costa 
Nova 

O Executivo Municipal aprovou a 2.º Revisão das GOP e do Orçamento CMI 2010. Esta 
decisão surge no seguimento do temporal de 27 de Fevereiro de 2010, cujos efeitos motivaram
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a decisão de avançar de imediato com a obra de qualificação ambiental e urbana da 
denominada zona da Biarritz na Costa Nova, acordando com a MaisÍlhavo SA a transferência 
do estudo prévio/projecto já realizado para a CMI, de forma a ser possível proceder-se ao 
lançamento do concurso público para a execução da obra (perspectivando-se que a sua 
execução possa ter início em Setembro de 2010).

5. Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres 2010 - PMOTL2010 

Por considerar que a ocupação de tempos livres dos Jovens com actividades salutares 
e que contribuam para o seu desenvolvimento intelectual, contribui de forma marcante para 
a formação da sua personalidade, incrementando a sua capacidade de organização e do 
espírito de equipa e de entreajuda, o Executivo Municipal deliberou aprovar o Programa 
Municipal de Ocupação de Tempos Livres 2010 - PMOTL2010, que contará este ano com 
a sua XI edição, a decorrer nos meses de Julho e Agosto.

O PMOTL é composto por seis projectos: Biblioteca ao Ar Livre, Apoio à Infância, Apoio 
à Terceira Idade, Animação de Espaços Lúdicos e Culturais, Apoio Administrativo em projectos 
da CMI, Educação Ambiental no âmbito da Bandeira Azul. Tem uma duração de um/dois 
meses, estando orientado para Jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos. 
A cada participante será atribuída uma bolsa monetária, cujo valor resulta das responsabilidades 
que lhe são atribuídas no desenvolvimento das tarefas, estando estipulados três valores 
(160, 200 e 250 euros). 

As inscrições decorrem a partir do dia 20 de Maio até ao dia 12 de Junho.

6. Programa Municipal Férias Divertidas Verão 2010 

Considerando o sucesso que as edições anteriores das Férias Divertidas que a CMI tem 
organizado, o Executivo Municipal deliberou aprovar a realização do Programa Férias 
Divertidas de Verão 2010 composto por quatro programas: generalista, náutico, desafios de 
verão e mini-férias.

Este Programa Municipal destina-se a Crianças e Jovens com idades compreendidas 
entre os quatro e os quinze anos, e desenvolve-se durante 7 períodos entre 28 de Junho e 
27 de Agosto, tendo cada período a duração de uma ou duas semanas consoante o mês 
em que está a decorrer.

A realização de mais uma edição do Programa Férias Divertidas realça a importância 
que a CMI atribui à formação dos Jovens, proporcionando-lhes a ocupação dos tempos 
livres com actividades de carácter pedagógico, desportivo e lúdico, transmitindo-lhes 
importantes valores enquanto cidadãos.

7. IV Concurso de DJ's 

Tendo como objectivo principal contribuir para o desenvolvimento do espírito e da 
capacidade criativa dos mais Jovens, neste caso na área da música, o Executivo Municipal 
del iberou aprovar as normas de part icipação no IV Concurso de DJ's. 

Este Concurso direcciona-se a Jovens DJ's iniciantes, com idades compreendidas entre 
os 16 e os 30 anos estando a decorrer as inscrições até ao próximo dia 19 de Junho nos 
Fóruns Municipais da Juventude.
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Todos os concorrentes receberão um Certificado de Participação, sendo atribuído aos 
três primeiros classificados prémios monetários no valor de 150, 100 e 50 euros. O Público 
atribuíra também um prémio, designado por “Prémio Especial do Público”, no valor de 100 
euros em material/equipamento relacionado com esta actividade.

8. Atribuição de subsídio pontual à ADCR da Senhora dos Campos 

O Executivo Municipal deliberou a atribuição de um subsídio pontual de 1.000 euros à 
Associação Desportiva, Cultural e Recreativa da Senhora dos Campos como comparticipação 
nas despesas das comemorações do 1.º de Maio - Dia do Trabalhador.

Este evento, com grande tradição no Município de Ílhavo, reuniu vários milhares de 
pessoas e resultou uma vez mais de uma parceria entre a ADCR Sra dos Campos e a Câmara 
Municipal de Ílhavo (além da Junta de Freguesia de São Salvador e do Rancho Regional da 
Casa do Povo de Ílhavo), proporcionando ao público um programa diversificado de âmbito 
musical, desportivo e cultural.

9.Adjudicação dos Serviços de Limpeza e Higienização dos Sanitários Públicos 
nas Praias da Barra e da Costa Nova 

O Executivo Municipal deliberou adjudicar os serviços de limpeza e higienização de sete 
sanitários públicos nas Praias da Barra e da Costa Nova, durante o Período Balnear (1 de 
Junho a 30 de Setembro) à firma FERLIMPA2 - Limpezas Gerais e Manutenção, Lda. pelo 
valor de 59.967,59 euros.

Com esta medida a CMI pretende que sejam asseguradas todas as condições de limpeza 
e higiene dos referidos espaços públicos para quem utiliza as Praias do Município.

10. Próxima Reunião de Câmara 

Enquadrada nas cerimónias do hastear das Bandeiras Azul e Praia Acessível nas Praias 
do Município de Ílhavo (Costa Nova e Barra) o Executivo Municipal deliberou aprovar a 
realização da primeira reunião de Câmara do mês de Junho de 2010 no Edifício da Extensão 
de Saúde da Barra.

A reunião terá lugar no próximo dia 2 de Junho às 15h30, com carácter público (audições 
entre as 16h45 e as 17h45), ocorrendo às 18h00 o hastear da Bandeira Azul e da Bandeira 
de Praia Acessível, no Molhe Sul da Praia da Barra.

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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