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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião
do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), realizada hoje Quarta-feira, dia 16 de
maio de 2012.

1. Parque Desportivo do Bairro dos Pescadores da Costa Nova - Abertura de Concurso
Público

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de concurso público para a realização
da intervenção no “Parque Desportivo do Bairro dos Pescadores da Costa Nova”, pelo valor
de 310.892,95 euros + IVA e um prazo de execução de 120 dias.

Este projeto, cofinanciado pelo Programa Operacional da Pesca 2007/2013 - PROMAR
no âmbito do Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro, proporciona um conjunto de
infraestruturas para a prática desportiva regular, constituído por um campo de futebol de
onze pelado, um campo de futebol de praia, três campos de voleibol de praia, áreas verdes
exteriores e um edifício de apoio ao Parque, numa intervenção cuidada e integrada no habitat
natural existente, promovendo a qualificação urbana e ambiental dessa área da Praia da
Costa Nova.

A CMI reforça assim a aposta na prática desportiva regular no Município, criando espaços
e equipamentos com as condições necessárias para a realização da atividade desportiva,
em particular dentro da Comunidade Piscatória da Costa Nova, potenciando por esta via a
valorização e integração social desta comunidade.

2. Arrendamento de Habitação Social - Abertura de Concurso Público

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de concurso público para a atribuição
do direito ao arrendamento de um fogo de habitação social, de tipologia T2, sito na cidade
de Ílhavo.

Neste concurso poderão candidatar-se todos os Cidadãos residentes no Município de
Ílhavo, existindo para o efeito de concurso, um conjunto de critérios de atribuição da habitação,
cujos conteúdos podem ser solicitadas no Serviço de Atendimento Social Integrado no
edifício da CMI, bem como nas entidades integradas na sua Equipa de Execução: Serviço
Local de Segurança Social de Ílhavo, CASCI, Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, Fundação
Prior Sardo, CERCIAV e Obra da Providência.

Com este concurso a CMI pretende reforçar as suas políticas de ação social, proporcionando
a melhoria nas condições habitacionais de um agregado familiar do Município.

3. Ílhavo Sea Festival 2012 - Embarque de Instruendos

O Executivo Municipal tomou conhecimento da listagem de pessoas sorteadas para o
embarque de instruendos da CMI em veleiros participantes no Ílhavo Sea Festival 2012, no
seguimento do sorteio público realizado no passado dia 4 de maio, para o qual foram
recebidos 150 boletins de candidatura.

No ano em que se comemoram os 75 Anos do Museu Marítimo de Ílhavo, a CMI proporciona
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uma grande aventura a bordo dos maiores veleiros do mundo, aproximadamente 50 viagens,
em condições financeiras vantajosas, através do Ílhavo Sea Festival 2012 que decorrerá de
3 a 6 de agosto, do qual fazem parte as experiências de mar entre Cadiz - Ílhavo e Ílhavo -
La Corunã.

Nos próximos dias a CMI irá iniciar o processo de notificação dos selecionados, pela
ordem da sua posição nas listagens do sorteio, para que procedam à formalização da sua
inscrição.

4. Associação Desportiva, Cultural e Recreativa da Senhora dos Campos - subsídio
pontual

Considerando a tradição das Comemorações do 1.º de Maio - Dia do Trabalhador, evento
que reuniu milhares de pessoas e resultou uma vez mais de uma parceria entre 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), o Executivo Municipal deliberou aprovar
a atribuição de um subsídio pontual de 900 euros à Associação Desportiva, Cultural e
Recreativa da Senhora dos Campos para comparticipação das despesas associadas ao
referido evento.

5. ANMP - Estudo de Opinião e Conselho Geral

O Executivo Municipal tomou conhecimento do “Estudo de Opinião” efetuado pela
Eurosondagem, S.A. para a Associação Nacional de Municípios Portugueses, de caracterização
do trabalho desenvolvido pelo Poder Local em Portugal, bem como de avaliação do efeito
desse mesmo trabalho no desenvolvimento do País e na qualidade de vida das populações.

Os resultados traduzem inequivocamente a importância do Poder Local para o
desenvolvimento das comunidades numa aposta de investimento de proximidade e promoção
da economia e emprego locais.

No seguimento do Conselho Geral da ANMP realizado no passado dia 7 de maio, o
Executivo Municipal tomou conhecimento da sua importante resolução, solicitando uma
reunião com caráter de urgência ao Sr. Presidente da Republica e ao Sr. Primeiro-Ministro,
com o objetivo de expor o quadro de consequências da situação presente, na perspetiva
da sua alteração, permitindo a sustentabilidade do Poder Local e das economias locais,
assim como a prestação de serviços e o apoio aos Cidadãos.

6. Renúncia ao mandato - Dr. Júlio Merendeiro

O Executivo Municipal tomou conhecimento da apresentação, pelo Dr. Júlio Merendeiro,
da renúncia ao mandato de Vereador da Câmara Municipal, invocando motivos pessoais.

No sentido de regularizar a vaga no órgão autárquico, e de acordo com a legislação em
vigor, o Presidente da Câmara Municipal convocou o 3.º elemento da lista do Partido
Socialista, Dr.ª Ana Bastos, para ocupar o referido lugar, tendo participado nesta reunião.

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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