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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, quinta-feira, dia 02 de maio de 
2013.

1. Requalificação e Ampliação do Museu da Vista Alegre 
» Abertura de Concurso Público e Contrato de Comodato entre a CMI e a VAA

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do Concurso Público para a realização 
da empreitada de requalificação e ampliação do Museu da Vista Alegre, com um valor 
estimado de 2.590.000,00 ¤ e um prazo de execução de 12 meses, estando esta decisão 
integrada no âmbito do Memorando de Entendimento assinado no passado dia um de março 
entre a Vista Alegre Atlantis, a AICEP, a CMÍlhavo, a DReg.Cultura do Centro e a CCDRCentro. 

Foi também aprovado o Contrato de Comodato a celebrar entre a CMI e a Vista Alegre 
Atlantis, por um período de 10 anos, ficando o Município de Ílhavo titular do Edifício do 
Museu, Mostruário, Loja e do edifício da antiga Creche do Bairro da Vista Alegre. Esta obra 
está a ser alvo de uma candidatura aos Fundos Comunitários do PORCentro para co-
financiamento do investimento.

Durante o período do Contrato de Comodato, a Vista Alegre assumirá todas as despesas 
de gestão, promoção, manutenção, limpeza e conservação dos edifícios identificados.

A concretização do Projeto de Ampliação e Qualificação do Museu da Vista Alegre 
pretende dar uma nova vida ao espaço existente e muito maior visibilidade à história que 
partilha, apresentando-se renovado, aliando o tradicional ao moderno e renovando o seu 
discurso expositivo, potenciando a atracção de novos públicos.

2. Requalificação da Estrada Florestal n.º1 (1.º Fase) - Adjudicação 

No seguimento da abertura de Concurso Público para a execução da empreitada de 
requalificação da Estrada Florestal n.º1 (1.º Fase), o Executivo Municipal deliberou adjudicar 
a referida intervenção à empresa Vítor Almeida e Filhos, SA, pelo valor de 234.584,74 ¤ + 
IVA e um prazo de execução de 4 meses.

Com esta intervenção a CMI vai qualificar uma importante via de acesso do Município, 
em particular à Zona Industrial da Mota, proporcionando a melhoria das condições de 
circulação e estabelecendo um novo perfil para o arruamento (que passa a integrar a Rede 
Viária Estruturante do Município), assegurando a circulação em segurança dos Peões e dos 
Ciclistas.  

3. Conservação da Capela da Ermida - Adjudicação 

O Executivo Municipal deliberou adjudicar a intervenção de conservação e qualificação 
da Capela da Ermida (localizada junto ao Paço da Ermida) à empresa Lusocol - Sociedade 
Lusa de Construções Lda., pelo valor de 122.252,33 ¤ + IVA e um prazo de execução de 6 
meses.
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A Capela da Ermida, que foi pertença da Família Pinto Basto, foi doada ao Município de 
Ílhavo pela Família tendo a CMI assumido o compromisso de executar uma obra de intervenção 
de conservação e qualificação do edifício, sendo uma obra que assume caráter de urgência 
dado o estado de degradação deste edifício de relevante interesse patrimonial. Na futura 
gestão da Capela da Ermida será envolvida a Paróquia de São Salvador.

4. Relvado Sintético no Campo de Futebol da Vista Alegre - Adjudicação

O Executivo Municipal deliberou adjudicar a empreitada de colocação de um relvado 
sintético no Campo de Futebol da Vista Alegre à empresa Canas - Engenharia e Construções 
SA, pelo valor de 248.113,45 ¤ + IVA e um prazo de execução de 2 meses.

O Campo de Futebol da Vista Alegre está cedido para utilização ao Sporting Clube da 
Vista Alegre desde 2003, numa boa relação de cooperação institucional entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo e o Clube, assegurando a melhoria das condições para a prática 
desportiva dos mais Jovens e cumprindo um compromisso. 

5. Fornecimento de energia elétrica para instalações alimentadas em baixa tensão normal 
- Adjudicação 

O Executivo Municipal deliberou adjudicar o fornecimento de energia elétrica para as 
instalações alimentadas em baixa tensão normal à empresa EDP Comercial - Comercialização 
de Energia SA, pelo valor de 63.741,77 ¤ + IVA. O contrato de prestação deste serviço tem 
a duração de um ano e visa a otimização da prestação deste serviço e a redução de custos 
associados.

6. Cessão do direito de exploração do Bar do Parque Desportivo da Costa Nova e sua 
vigilância         

- Abertura de Concurso Público

O Executivo Municipal deliberou proceder à abertura de concurso público para a “cessão 
do direito de exploração do Bar de apoio ao Parque Desportivo do Bairro dos Pescadores 
da Costa Nova e vigilância do Parque Desportivo”, definindo uma renda anual base de 600 
¤ e um prazo de cessão de exploração de 5 anos.

Com esta deliberação a CMI permitirá a exploração do bar de apoio ao novo Parque 
Desportivo da Costa Nova, dinamizando uma zona de importante interesse turístico, 
assegurando ao mesmo tempo uma eficaz manutenção e limpeza dos balneários de apoio, 
gestão do uso dos campos e a vigilância de todo o Parque Desportivo.

7. Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres - PMOTL 2013

Considerando que a ocupação de tempos livres dos Jovens com atividades salutares, 
reforçando o seu desenvolvimento intelectual, contribui de forma marcante para a formação 
da sua personalidade, incrementando a sua capacidade de organização e do espírito de 
equipa e de entreajuda, o Executivo Municipal deliberou aprovar o Programa Municipal de 
Ocupação de Tempos Livres 2013 - PMOTL 2013, que contará este ano com a sua XIV 
edição, a decorrer nos meses de julho a agosto.
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O PMOTL é composto por seis projetos: Biblioteca ao Ar Livre, Apoio à Infância, Apoio 
à Terceira Idade, Animação de Espaços Lúdicos e Culturais, Apoio Administrativo em projetos 
da CMI, Educação Ambiental e Protecção Civil. Tem uma duração de um/dois meses, estando 
orientado para Jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos. A cada 
participante será atribuída uma bolsa monetária, cujo valor resulta das responsabilidades 
que lhe são atribuídas no desenvolvimento das tarefas, estando estipulados três valores 
(160, 200 e 250 euros). 

As inscrições decorrem a partir do dia 03 de maio até ao dia 01 de junho.

8. Programa Municipal Férias Divertidas Verão 2013

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 2013” do referido Programa Municipal, composto por quatro 
programas de actividades: generalista, náutico, desafios de Verão e Nadador Salvador Júnior.

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 17 de Junho 
e 30 de Agosto, variando a duração de cada período consoante o mês em que está a 
decorrer.

Na edição deste ano, destaque novamente 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.

9. Programa de Divulgação e Dinamização Turística do Município de Ílhavo

O Executivo Municipal deliberou aprovar sete novos acordos de cooperação a estabelecer 
com um conjunto de entidades e empresas (CASCI, Agrupamento 878 do Corpo Nacional 
de Escutas, Hotel da Barra - Cândido Mourinho, Lda, Livros de H. Fernando de Almeida 
Xavier, Keepers of Light-Imagem Digital Lda., Editora Trinta Por Uma Linha Lda. e a Bags 
of Books Edições), perspetivando a promoção partilhada do património cultural, natural e 
paisagíst ico, urbaníst ico, artesanato e histór ia do Município de Í lhavo. 

O novo modelo de gestão dos Postos de Turismo do Município, conferindo-lhes uma 
nova estratégia, assenta no conceito de rede, potenciando-os com outras funções tornando-
os espaços mais diversificados, dinâmicos e úteis para a divulgação e dinamização turística.

Com estes novos protocolos de cooperação a CMI tem por objetivo propiciar uma maior 
e melhor divulgação dos ativos turísticos municipais, potenciando o aumento da estada 
médias dos visitantes ao Município, reforçando o apoio que lhes é prestado.
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10. Mercado da Costa Nova - Hasta Pública para a atribuição de bancas e lojas

Considerando a existência de duas bancas (no sector do Peixe) e três lojas vagas no 
Mercado da Costa Nova, deliberou proceder à abertura de concurso por hasta pública, 
definindo como valores base de licitação 750¤ (bancas do Peixe) e 1.500¤ (lojas).

A Hasta Pública realizar-se-á no dia 17 de maio, pelas 10h00, no Salão Nobre da Câmara 
Municipal 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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