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Reunião de Câmara – 19 de fevereiro de 2014 

 
Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do Executivo 

da Câmara Municipal de Ílhavo de hoje, quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2014. 
 
 
1. Abertura do procedimento concursal da empreitada de alimentação artificial 

da Praia da Barra 
 
O Executivo Municipal tomou conhecimento da informação emanada do Gabinete do Secretário de 

Estado do Ambiente, referente à autorização da abertura do procedimento concursal da empreitada de 
alimentação artificial da Praia da Barra, uma intervenção que visa minorar o défice que na mesma se 
verifica.  

A obra será da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente. 
 
 
2. Programa Municipal Férias Divertidas – Páscoa 2014 
 
Por considerar importante a realização de programas de ocupação dos tempos livres em períodos de 

férias escolares, de forma a disponibilizar soluções adequadas e educativas para a ocupação dos jovens 
munícipes, o Executivo Municipal deliberou aprovar a realização do Programa Municipal Férias Divertidas 
– Páscoa 2014. 

Este Programa decorrerá em dois períodos distintos: 7 a 11 de abril e 14 a 17 de abril de 2014 e 
destina-se a crianças e jovens com idades compreendidas entre os seis e os quinze anos de idade que 
realizarão uma série de atividades de âmbito cultural (Cinema, Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo, entre 
outras), desportivo (Canoagem, Polo Aquático, Basquetebol e Futebol, Minigolfe), educativo (Ateliê de 
trabalhos manuais alusivos à Páscoa, workshop de inglês) e lúdico (Espaço Internet e Jogos de 
tabuleiro). 

As inscrições terão lugar nas Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, de 1 a 31 de 
março. 

 
Mais informações em www.cm-ilhavo.pt. 

 
 

3. Requalificação e Ampliação do Museu da Vista Alegre 
 
O Executivo Municipal tomou conhecimento da aprovação da candidatura ao Programa Operacional 

Regional do Centro da Empreitada de Requalificação e Ampliação do Museu da Vista Alegre. 
O financiamento em causa, no valor de 2.340.430,49 euros, corresponde a 85% do investimento total 

previsto (2.770.751,12 euros), com um prazo de execução de 20 meses, prevendo-se a sua conclusão 
para o verão de 2015. 

As obras de ampliação e requalificação do Museu incluem a revitalização de toda a frente edificada 
do Terreiro da Vista Alegre. 



 
 
4. Conselho Nacional da Pesca 
 
O Executivo Municipal tomou conhecimento da deliberação do Conselho Diretivo da ANMP – 

Associação Nacional de Municípios Portugueses em convidar o Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Fernando Caçoilo, para seu representante no Conselho Nacional da Pesca (mandato 2013-2017). 

 
 
5. Relatório dos Espaços Culturais e Lojas de Turismo Municipais (Públicos) 
 
O Executivo Municipal tomou conhecimento do Relatório dos Espaços Culturais e Lojas de Turismo 

Municipais (Públicos) referente ao ano de 2013. 
A Câmara Municipal de Ílhavo tem, desde sempre, apostado na promoção da cultura e dos valores 

identitários do Município, remodelando os equipamentos e revalorizando recursos para dignificar os 
serviços públicos culturais que presta. 

Reconhecimento desse forte investimento municipal é o resultado positivo da evolução da afluência 
de público aos equipamentos culturais e turísticos do Município, que demonstram a maturidade e a 
importância das ações que se desenvolvem nesses espaços, que atraíram públicos diversos, não 
obstante o momento difícil que o país atravessa. 

  
 
6. Relatório Atividades do CROACI  
 
O Executivo Municipal tomou conhecimento do Relatório Anual de Atividades do CROACI - Centro de 

Recolha Oficial de Animais de Companhia de Ílhavo  relativo ao ano de 2013 
O CROACI tem registado uma utilização sustentável e equilibrada, de acordo com a legislação em 

vigor. Durante o ano de 2013, o CROACI procedeu à recolha de 209 animais errantes da via pública, 106 
entregues por munícipes e 138 provenientes de Entidades com as quais a Câmara Municipal de Ílhavo 
celebrou protocolo de cooperação, nomeadamente a ASCENDI e os Municípios de Vagos, Oliveira do 
Bairro, Anadia e Sever do Vouga. 

De salientar que, durante o ano transato, foram adotados 105 animais e 12 reclamados pelos 
detentores, representando cerca de 26% em relação ao número total de animais que foram registados 
pelo CROACI. 

 
 
7. Tolerância de ponto – 4 de março 
 
Considerando que no próximo dia 4 de março se comemora o Carnaval, antiga tradição do Município 

de Ílhavo e da Região de Aveiro, o Executivo Municipal tomou conhecimento da concessão de tolerância 
de ponto para os Trabalhadores dos Serviços Municipais, com a excepção daqueles que, pelas suas 
especificidades, haja necessidade de manter abertos. 

 
 

 
 


