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I - Reunião de Câmara - 06 de junho de 2012

Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião
do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), realizada hoje Quarta-feira, dia 06 de
junho de 2012.

1. Plano de Pormenor da Área de Equipamentos da Frente Marítima da Costa Nova

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Plano de Pormenor da Área de Equipamentos
da Frente Marítima da Costa Nova.

O Plano de Pormenor da Área de Equipamentos da Frente Marítima da Costa Nova resulta
da deliberação da CMI de 19 de julho de 2011, com vista a dar continuidade ao vasto
programa de equipamentos e infraestruturas no aglomerado urbano da Costa Nova. Na área
em causa perspetiva-se uma ocupação muito reduzida do espaço com alguns equipamentos
públicos - Parque Desportivo, Edifício Sociocultural e Extensão de Saúde, Pólo Museológico
da Arte Xávega - e a valorização ambiental de toda a área.

A aprovação deste Plano de Pormenor representa um importante avanço no processo
administrativo, visando a construção dos importantes equipamentos públicos referidos, cuja
actividade potenciará a dinamização da comunidade local.

O Plano de Pormenor da Área de Equipamentos da Frente Marítima da Costa Nova segue
para apreciação pela Assembleia Municipal de Ílhavo.

2. Alteração pontual do PDM

O Executivo Municipal deliberou aprovar a suspensão parcial do PDM e o estabelecimento
de medidas preventivas numa área de 4ha, confinante com a ZIM, desencadeando-se o
processo de alteração do uso estabelecido no PDM da parcela referida, com vista à instalação
de um importante investimento industrial no Município de Ílhavo.

Esta é uma oportunidade de criação de postos de trabalho absolutamente singular nas
condições económicas actuais, assumindo-se um importante catalizador para o
desenvolvimento sócio-económico do Município, dinamizando a economia e a competitividade
empresarial local.

O Executivo Municipal deliberou também aprovar o “Reconhecimento de Relevante
Interesse Público - RIP” do referido investimento, seguindo-se a apreciação deste dossier
na Assembleia Municipal de Ílhavo.

3. Programa Municipal Férias Divertidas Verão 2012

Considerando o sucesso alcançado pelas edições anteriores do Programa Municipal
Férias Divertidas que a CMI tem organizado, o Executivo Municipal deliberou aprovar a
realização da edição “Verão 2012” do referido Programa Municipal, composto por quatro
programas de actividades: generalista, náutico, desafios de Verão e Nadador Salvador Júnior.
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Este Programa Municipal destina-se a Crianças e Jovens com idades compreendidas
entre os seis e os quinze anos, desenvolvendo-se durante 11 períodos entre 18 de Junho
e 31 de Agosto, variando a duração de cada período consoante o mês em que está a
decorrer.

Na edição deste ano, destaque para o programa “Nadador Salvador Júnior”, no qual os
participantes realizarão actividades de forma a vivenciar experiências e conhecimentos que
um Nadador Salvador deverá ter. As inscrições podem ser efectuadas nas Piscinas Municipais
de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, até uma semana antes do início de cada programa,
estando a participação limitada ao número de vagas disponíveis.

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.

Para mais informações visite: www.cm-ilhavo.pt.

4. Piscina Municipal de Vale de Ílhavo - horário e período de funcionamento

O Executivo Municipal deliberou aprovar o horário e período de funcionamento da Piscina
Descoberta Municipal de Vale de Ílhavo. Assim, esta Piscina Municipal funcionará ao público
no período de 10 de Junho a 16 de Setembro (todos os dias), no horário das 13h00 às
20h00.

A abertura oficial da Piscina Municipal no dia 10 de Junho ficará marcada pelo tradicional
mergulho, dos os participantes mais aventureiros da Grande Pedalada do Município de
Ílhavo, que neste ano assinala a sua XII edição.

Para mais informações visite: www.cm-ilhavo.pt.

5. Próxima Reunião de Câmara

Considerando que a Semana da Educação do Município de Ílhavo se realiza de 8 a 16
de Junho, motivando a integração de uma Reunião de Câmara no seu Programa, o Executivo
Municipal deliberou aprovar a alteração da data e hora da próxima reunião do Executivo
prevista para o próximo dia 20 de Junho, passando esta a realizar-se no dia 13 de Junho,
pelas 14h45 na Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclos da Gafanha da Nazaré, assumindo carácter
público (com audição de público às 16h00).

II - Euro 2012

A Câmara Municipal de Ílhavo preparou a Praça do Centro Cultural de Ílhavo para a
transmissão em directo da Fase de Grupos do Euro 2012, transmitindo a Cerimónia de
Abertura, marcada para a próxima sexta-feira dia 8 de Junho 2012, seguindo-se a transmissão
dos restantes jogos.

Apareça e venha apoiar Portugal!

» 8JUN12 - Cerimónia de Abertura do Euro 2012
17h00 » Polónia - Grécia
19h45 » Rússia - Republica Checa
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» 9JUN12
17h00 » Holanda - Dinamarca
19h45 » Alemanha - Portugal

» 13JUN12
17h00 » Dinamarca - Portugal

19h45 » Holanda - Alemanha

» 13JUN12
19h45 » Portugal - Holanda

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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