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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião
do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) de hoje, quarta-feira, dia 16 de janeiro
de 2013.

1. Centro Sócio-Cultural e Extensão de Saúde da Costa Nova - Cessão da Posição
Contratual

O Executivo Municipal deliberou aprovar a cessão da posição contratual da Sociedade
de Construções José Coutinho SA para a empresa Constarte Construções SA, relativamente
à empreitada do edifício do Centro Sócio-Cultural e Extensão de Saúde da Costa Nova, no
seguimento do processo de adesão, pela Sociedade José Coutinho SA, ao Plano Especial
de Revitalização (PER), deixando a referida empresa de ter condições para cumprir o prazo
de execução da empreitada, o que resulta no incumprimento do contrato assinado com a
CMI.

O edifício do Centro Sócio-Cultural da Costa Nova irá ficar localizado entre a Capela Nova
da Sr.ª da Saúde e as instalações do CASCI, integrando no mesmo edifício duas componentes
autónomas: uma área para actividades sócio-culturais (salas de reuniões, auditório polivalente
com palco) e outra para a instalação da Extensão de Saúde.

A obra do edifício Sócio-Cultural e Extensão de Saúde da Costa Nova, projeto do Gabinete
ARX (Projetista do Museu Marítimo e da Biblioteca Municipal de Ílhavo), terá o seu início
durante o próximo mês de Fevereiro de 2013.

2. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar

O Executivo Municipal deliberou ratificar o Acordo de Cooperação estabelecido entre o
Município de Ílhavo, a Direcção Regional de Educação do Centro e o Centro Distrital de
Aveiro da Segurança Social no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da
Educação Pré-Escolar (ano lectivo 2012/2013).

Trata-se de um acordo de cooperação para apoio ao funcionamento dos serviços da
componente de apoio à família (serviço de refeições e prolongamento de horário), direcionado
para as Crianças do Ensino Pré-Escolar da rede pública do Município de Ílhavo, e cuja gestão
é feita em parceria entre a CMI, os Agrupamentos de Escola e as Associações de Pais do
Município, funcionando com elevado nível de qualidade e relevante importância social.

No presente ano lectivo usufruem do fornecimento de refeições 312 Crianças e do
prolongamento de horário 239 Crianças. Este protocolo permite também ao Ministério da
Educação e Ciência honrar os seus compromissos no que respeita ao pessoal não docente
afecto aos jardins-de-infância, substituindo o modelo vigente até 31 de Julho (dia último da
vigência do contrato de transferência de competências na área da educação que o Município
de Ílhavo rescindiu unilateralmente).

Embora o Acordo em causa se refira ao ano lectivo 2012/2013 convém referir que o
Ministério da Educação e Ciência ainda não saldou com a CMI o valor da sua responsabilidade
referente ao ano lectivo transato (quantia que ronda os 140.000 ¤), estando a CMI a assegurar
a sustentação financeira dos serviços em causa.
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3. Bolsas de Estudo Municipais do Ano Letivo 2012/2013

O Executivo Municipal tomou conhecimento da Lista Definitiva das Bolsas de Estudo
Municipais a atribuir no ano lectivo 2012/2013.

Nesta edição candidataram-se à atribuição de Bolsa de Estudo 54 Alunos. A CMI atribuirá
neste ano lectivo 21 Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Secundário e do Ensino
Superior residentes no Município de Ílhavo, correspondendo 10 a novas Bolsas (aumentando
de 8 para 10 o número das novas Bolsas) e 11 a renovações (Alunos a quem foi atribuída
Bolsa no ano anterior e que mantiveram o nível de aproveitamento escolar).

O montante da Bolsa varia entre 51,13euros e 102,25euros, consoante se trate de um
Aluno do Ensino Secundário ou do Ensino Superior.

A atribuição de Bolsas de Estudo resulta da aposta da CMI em apoiar os seus Jovens
nos seus estudos, contribuindo para que sejam criadas condições para os mais necessitados
prosseguirem os seus estudos após a escolaridade obrigatória.

A entrega das Bolsas será feita no próximo dia 25 de Janeiro, pelas 18h30, no Fórum
Municipal da Juventude de Ílhavo.

4. VII Concurso de Hip-Hop Dance - Normas de Participação

O Executivo Municipal aprovou as normas de participação no VII Concurso de Hip-Hop
Dance. Esta iniciativa vem reforçar a aposta da CMI no estímulo ao desenvolvimento do
espírito e da capacidade criativa dos mais jovens, designadamente no âmbito da dança.

O Concurso de Hip-Hop Dance, que terá lugar no próximo dia 02 de março no Mercado
Municipal de Ílhavo, destina-se a praticantes deste tipo de dança, amadores ou profissionais,
com idade compreendida entre os 12 e os 30 anos, podendo a participação ser feita a título
individual, em par ou em grupo. As inscrições decorrem até ao dia 23 de fevereiro nos Fóruns
Municipais da Juventude (Ílhavo, Gafanha da Nazaré, Vale de Ílhavo, Gafanha da Encarnação
e Gafanha do Carmo).

Todos os concorrentes receberão um Certificado de Participação, havendo ainda, um
prémio monetário a atribuir às três melhores coreografias (primeiro prémio 150 euros; segundo
prémio 100 euros; terceiro prémio 75 euros). Será também atribuído um “Prémio Especial
do Público”, no valor de 100 euros, em material/equipamento relacionado com a prática
desta atividade.

5. Alteração pontual ao Estudo Urbanístico do Solar da Lagoa (Ílhavo)

O Executivo Municipal deliberou aprovar a alteração pontual ao Estudo Urbanístico do
Solar da Lagoa (EU 61), da qual se destaca o realinhamento do edificado da Rua da Lagoa
bem como a criação de soluções para o gaveto da Rua da Escola Secundária com a Rua
da Lagoa, na cidade de Ílhavo.

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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