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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 24 de Março 
de 2010.

Conta de Gerência 2009
O ano de 2009 teve uma relevante intensidade política: o encerramento do mandato 

2005/2009, as Eleições Autárquicas de Outubro, e os primeiros dois meses do mandato 
2009/2013, numa ambiência política obviamente marcada pela escolha dos Cidadãos do 
Projecto “Continuar a Crescer”, numa expressão de reconhecimento pelo trabalho realizado 
e de aposta na sua continuidade como resposta aos desafios do futuro.

As obras inauguradas, as oito obras iniciadas com contratos de financiamento com os 
Fundos Comunitários do QREN (cinco Centros Escolares, e uma em cada das áreas de 
Rede Viária, Equipamentos Culturais e Qualificação Urbana), a prioridade reiterada do 
investimento total na Educação, a produção cultural do CCI e do MMI já com forte expressão, 
a conquista de importantes oportunidades de apoio ao desenvolvimento Local e Regional 
com destaque para o Parque da Ciência e Inovação liderado pela Universidade de Aveiro, 
são marcos de referência de um ano importante para cada um dos seus dias e para a 
construção de melhor futuro. Refira-se também a obra da Ligação Ferroviária à Linha do 
Norte e da 3ª fase da Via de Cintura Portuária na Gafanha da Nazaré, pela APA/REFER, com 
a participação da CMI. 

Uma nota de destaque para a assinatura de três importantes Protocolos entre a CMI e 
o Governo: um visando a construção do novo “Campus” da Justiça de Ílhavo, outro para a 
construção do novo Quartel da GNR de Ílhavo e o terceiro com o Ministério da Educação 
para transferência de competências.

Noutras áreas como a Educação, a Cultura, a Acção Social, o Turismo e o Desporto, 
concretizaram-se um vasto conjunto de iniciativas com um balanço muito positivo. Nota de 
destaque para constituição da “AdRA - Águas da Região de Aveiro SA” e para a apresentação 
pública e o arranque do Projecto da Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo.

 	 A realização financeira ao nível das Grandes Opções do Plano 2009 foi de quase 
18 milhões de euros e a sua execução física com expressão financeira foi superior a 38 
milhões de euros, o que denota elevados níveis de execução de objectivos.

A gestão financeira do Município de Ílhavo, está devidamente controlada e equilibrada, 
conjugando-se uma forte e permanente aposta no investimento, com um controlo das 
despesas e o cumprimento do serviço da dívida.

 	 A actividade da Câmara Municipal de Ílhavo de 2009 tem um balanço muito positivo, 
sendo corolário de um trabalho realizado em parceria com todos aqueles que disseram sim 
ao desafio de construção de desenvolvimento. 

Abertura de Concurso Público para os arruamentos na envolvente ao Hospital 
de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo	

O Executivo Municipal deliberou a abertura de concurso público para a execução 
dos arruamentos na envolvente ao Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa da 
Misericórdia de Ílhavo. A empreitada tem um valor estimado de 650.038,26 euros e um prazo
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de execução de 3 meses, constituindo uma intervenção urbanística essencial à acessibilidade 
e ao bom enquadramento urbano do referido Hospital.

Abertura de Concurso Público de beneficiação do Pavilhão Gimnodesportivo da 
Gafanha da Encarnação

O Executivo Municipal deliberou a abertura de concurso público para a execução de 
obras de conservação e/ou reparação do Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da 
Encarnação. A obra, com um valor estimado de 251.117 euros e um prazo de execução de 
5 meses, tem como principal objectivo a boa manutenção do Pavilhão, melhorando as 
condições de utilização oferecidas aos Alunos e às Associações do Município que o utilizam 
como espaço para realizar os seus treinos e jogos.

Abertura de Concurso Público para a Exploração da Cafetaria do Centro Cultural 
da Gafanha da Nazaré e do Bar do Jardim 31 de Agosto

O Executivo Municipal deliberou a abertura de Concurso Público para a cessão do Direito 
de Exploração da Cafetaria do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré e do Bar do Jardim 
31 de Agosto e estrutura de apoio constituída por armazém e sanitários, propondo-se que 
o valor mínimo da renda anual seja de 9.000 euros.

Acordos de Cooperação com as Associações de Pais - Ano Lectivo 2009/2010
Foi deliberado aprovar os Acordos de Cooperação com as Associações de Pais do 

Município para o Ano Lectivo 2009/2010.
A política de apoio da CMI às Associações de Pais do Município, com vista à concretização 

dos seus planos de actividades, centrados no objectivo de melhorar as condições de 
educação e ensino das Crianças do Município, representa uma aposta clara de investimento 
na área da Educação, resultando numa mais-valia para a Escola e para a Comunidade 
Escolar. A assinatura dos Acordos com as 17 Associações de Pais vai decorrer em breve 
e representa um investimento da CMI de aproximadamente 210.150 euros.

Programa Municipal de Bolsas de Estágios de Trabalho 2010/2011
O Executivo Municipal aprovou o Programa Municipal de Bolsas de Estágios de Trabalho 

2010/2011. O Programa tem como principal objectivo contribuir para a integração dos Jovens 
desempregados do Município no mundo de trabalho, através da sua participação em 
projectos de formação prática em contexto de trabalho, complementando as qualificações 
anteriormente adquiridas.

O estágio, com duração de 12 meses consecutivos (início em Junho de 2010), destina-
se a cidadãos residentes no Município de Ílhavo há mais de um ano (preferencialmente com 
idades entre os 18 e os 30 anos), titulares de bacharelato ou licenciatura (nível IV e V) ou 
de comprovada aptidão profissional (nível III ou inferior) e se encontrem à procura do primeiro 
emprego ou sejam desempregados à procura de um novo emprego. O período de candidaturas 
decorrerá até ao próximo dia 30 de Abril de 2010.

O Programa de estágios desenvolve-se em 5 temáticas prioritárias: A - Educação, Cultura 
e Juventude; B - Qualificação Urbana e Ambiental; C - Desenvolvimento Empresarial e 
Emprego; D - Acção Social; E - Aposta no Mar e na Ria; sendo os estagiários acolhidos pela 
CMI, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e Associações ou Empresas 
com sede, sucursal ou representação no Município de Ílhavo.
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A dinamização de programas e de iniciativas que visam dar contributos para a formação 
humana, cívica e académica dos Jovens, aliada à realidade a que hoje assistimos, com o 
aumento do desemprego generalizado por todo o país, tem constituído uma das grandes 
apostas da CMI nos últimos anos.

Regulamento do Cartão Jovem Municipal de Ílhavo
Considerando a necessidade de continuar a promover medidas de apoio aos Jovens do 

Município, facilitando o seu acesso a determinados bens e serviços, bem como à participação 
em actividades culturais, desportivas ou recreativas, a Câmara Municipal de Ílhavo deliberou 
aprovar alterações ao Regulamento do Cartão Jovem Municipal de Ílhavo.

Desta forma, a CMI pretende contribuir para o desenvolvimento e promoção de iniciativas, 
visando o bem-estar, a realização pessoal e a plena participação dos Jovens, e também a 
fidelização da população mais Jovem ao Comércio Tradicional do Município, dando um 
relevante contributo para o desenvolvimento da economia local. O Regulamento agora 
aprovado visa a alteração da idade limite de subscrição do Cartão, passando esta a ser até 
aos 29 anos, com utilização até aos 30 anos.

Normas de Participação no VII Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”
O Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação no VII Concurso de 

Fotografia “Olhos sobre o Mar”, dando assim seguimento aos investimentos verificados nos 
últimos anos, com o objectivo de posicionar o Município de Ílhavo como uma referência 
incontornável na temática do Mar.

O Concurso é aberto a todos os fotógrafos profissionais ou amadores (e tem carácter 
nacional), tendo como Tema “ O Mar” em todas as suas vertentes. Dividido em duas secções 
(cor e preto e branco), cada participante pode apresentar até um máximo de três fotografias 
por secção. A data limite de recepção das fotografias a concurso é 25 de Junho de 2010 
(data do correio). Para mais informações contactar o secretariado do concurso através do 
234 329 600 ou geral@cm-ilhavo.pt.

Adesão de Ovar à Parceria
O Executivo Municipal deliberou aprovar a adesão do Município de Ovar à AdRA SA, em 

concordância com os restantes 9 Municípios (Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, 
Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga e Vagos) que celebraram a 29 de Julho 
de 2009 o Contrato de Parceria e em 23 de Setembro de 2009 o Contrato de Gestão.

Elaboração de Estudo Urbanístico na Av. João Corte Real/ Relocalização do 
Mercado da Barra

Foi deliberado aprovar um Estudo Urbanístico para ocupação do quarteirão da Av. João 
Corte Real (a Norte do actual Mercado) e para relocalização do Mercado da Barra. Com a 
elaboração do referido Estudo pretende-se atribuir uma tipologia mais adequada ao 
equipamento, requalificando-o e integrando-o eficazmente na gestão do espaço público e 
das suas dinâmicas modernas.

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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