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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 20 de fevereiro
de 2013.

1. Apoio Financeiro à Paróquia da Gafanha da Encarnação

O Executivo Municipal deliberou aprovar um subsídio pontual no valor de 82.000 euros
à Paróquia da Gafanha da Encarnação de apoio às obras da Igreja Matriz que se encontram
em execução.

A obra de qualificação da Igreja Matriz da Gafanha da Encarnação integra um processo
global de qualificação do edifício e do espaço envolvente, valorizando em termos urbanos
a zona central da Vila da Gafanha da Encarnação, bem como este importante espaço de
culto religioso. Consequência da obra de demolição da antiga Residência Paroquial, será
entregue a domínio público uma parcela de terreno da Paróquia, com aproximadamente
300m2, que permitirá criar um espaço livre de circulação envolvente ao edifício da Igreja
Matriz. O valor do apoio da CMI inclui a compensação pela cedência da parcela referida.
Serão também realizadas pela CMI algumas intervenções de qualificação urbana do Largo
da Igreja.

A CMI reitera o compromisso de apoiar a Paróquia e o Centro Social Paroquial da Gafanha
da Encarnação, na resolução dos problemas das atuais instalações da Creche, Jardim de
Infância e ATL, com o desenvolvimento do projeto e da obra de um novo Equipamento Social,
que além dessas valências integre Centro de Dia e Lar de Idosos, tendo como localização
referenciada uma parcela do terreno do Casal 48 da denominada Colónia Agrícola da
Gafanha.

A Paróquia da Gafanha da Encarnação é uma Entidade Parceira de relevante importância
para a CMI, ao nível institucional e social, merecendo a respeitabilidade e confiança dos
Cidadãos e da própria Câmara Municipal.

2. Apoio Financeiro à Paróquia da Gafanha do Carmo

O Executivo Municipal deliberou aprovar um subsídio pontual no valor de 7.500 euros à
Paróquia da Gafanha do Carmo de apoio às obras de qualificação da sua Igreja Matriz,
numa obra já executada de valorização urbana e patrimonial de um edifício referencial da
Gafanha do Carmo com especial importância para os Cidadãos.

3.Abertura de Concurso para Chefias CMI

O Executivo Municipal deliberou a abertura de concursos para os cargos dirigentes. De
Direção intermédia de 2.º Grau: Chefes de Divisão da Divisão de Administração Geral (DAG),
de Acção Social e Saúde (DASS), de Cultura, Turismo e Juventude (DCTJ), de Gestão de
Equipamentos e Serviços Urbanos (DGESU), de Obras, Investimentos e Ambiente (DOIA),
de Obras Particulares e Gestão Urbana (DOPGU), de Planeamento Urbanístico e Projetos
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(DPUP). De Direção intermédia de 3.º Grau: Chefe de Divisão da Divisão de Educação e
Desporto (DED).

O Executivo Municipal deliberou aprovar também a constituição dos Júris para os diversos
concursos, remetendo o dossier para apreciação e votação pela Assembleia Municipal de
Ílhavo.

4. Relatório Sumário sobre o Temporal de 19 de Janeiro de 2013

O Executivo Municipal tomou conhecimento do Relatório Sumário elaborado com base
nos estragos provocados pelo temporal do passado dia 19 de Janeiro. O custo global dos
danos provocados pelo temporal foi de cerca de 120.000 euros, provocando danos ao nível
das vias, espaços públicos e em diversos Equipamentos Municipais, que têm vindo a ser
devidamente resolvidos.

 O Executivo Municipal enaltece a excelência do trabalho realizado pela Equipa da CMI
e da Proteção Civil, bem como pelos Bombeiros Voluntários de Ílhavo e pela GNR, decisivo
para a rápida resolução dos múltiplos problemas causados pelo mau tempo.

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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