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Reunião de Câmara – 2 de abril 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 2 de abril de 2014. 
 
 
1. Designação do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo como 

representante no Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Baixo Vouga 
 
O Executivo Municipal designou o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo, 

como representante no Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Baixo Vouga e, em sua 
substituição, o Vereador da Cidadania e Igualdade Paulo Costa. 

 
 
2. Revisão do Plano Diretor Municipal 
 
O Executivo Municipal deliberou remeter à Assembleia Municipal para aprovação final o processo 

de revisão do Plano Diretor Municipal, no seguimento do intenso e profundo trabalho da Câmara 
Municipal de Ílhavo em interação com todas as entidades da Comissão Mista de Coordenação no longo 
processo iniciado em 2003, destacando-se a publicação da limitação da Reserva Ecológica Nacional no 
Município em Diário da República, no passado dia 17 de março. 

 
 
3. Plano Estratégico do Município de Ílhavo 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar a elaboração do Plano Estratégico do Município de Ílhavo, 

numa parceria entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Universidade de Aveiro. Este Plano, que surge no 
seguimento da elaboração também pela Universidade de Aveiro em 2000 do Plano Estratégico para o 
Concelho de Ílhavo, e que teve um importante papel naquele que foi o grande desenvolvimento verificado 
na última década, apresenta como principais objetivos a definição de uma visão estratégica de 
desenvolvimento para o Município de Ílhavo nos próximos vinte anos, assim como a identificação de um 
conjunto de projetos âncora para executar no curto e médio prazo. 

A execução deste Plano terá naturalmente em conta aquelas que são as estratégias quer regionais 
quer nacionais, a fim de possibilitar o seu enquadramento e contribuir para as metas estratégicas 
delineadas no Município de Ílhavo. 

O valor deste contrato é de 30.000,00 euros + IVA com um prazo de execução de 10 meses. 
  
 
4. Reparação e Conservação do Navio Museu Santo André  
 
O Executivo Municipal deliberou emitir parecer prévio positivo para o serviço de reparação e 

conservação do Navio Museu Santo André, no valor estimado de 25.100,00 euros + IVA, com um prazo 
de execução de 30 dias, que se prevê concluído no final de maio de 2014. 

A Câmara Municipal de Ílhavo pretende com esta intervenção reparar, capacitar e reforçar o Navio 
Museu Santo André com as condições necessárias ao bom desempenho da função a que se destina, 
preservando a história, as memórias e a identidade que o mesmo encerra. 

 



      
5. Reconversão do Logradouro da Casa do Gaveto da Av. 25 de Abril/Casa 

n.º 58 da Rua de Santo António – abertura de concurso 
        
O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de Procedimento Concursal da empreitada 

“Reconversão do Logradouro da Casa do Gaveto da Av. 25 de Abril/Casa n.º 58 da Rua de Santo 
António”, pelo valor estimado de 40.000,00 euros + IVA e um prazo de execução de 90 dias. 

 
 
6. Redes de Drenagem de Águas Pluviais da Rua de Alqueidão, Rua 

Frederico Cerveira e Av. Manuel da Maia - adjudicação 
 
O Executivo Municipal deliberou adjudicar à firma D.S.T. – Domingos da Silva Teixeira, SA a 

empreitada “Redes de Drenagem de Águas Pluviais da Rua de Alqueidão, Rua Frederico Cerveira e Av. 
Manuel da Maia”, pelo valor de 118.447,09 euros + IVA e um prazo de execução de 90 dias. 

 
 
7. Ciclovia no Cais dos Pescadores da Costa Nova - adjudicação  
 
O Executivo Municipal deliberou adjudicar à empresa Henriques, Fernandes e Neto, SA a 

empreitada da Ciclovia no Cais dos Pescadores da Costa Nova, pelo valor de 36.992,23 euros + IVA e 
um prazo de execução de 60 dias. 

Esta Ciclovia, que terá um percurso de cerca 250 metros, fará a ligação entre a via ciclável em 
construção, no âmbito da obra de Qualificação da Frente Ria Costa Nova/Vagueira, da responsabilidade 
da Polis da Ria de Aveiro, e a Ciclovia já existente no Relvado da Costa Nova. 
Esta obra vem assim aumentar os cerca de 20 Km de ciclovias do Município de Ílhavo, contribuindo para 
uma melhor qualidade de vida, fruição e segurança daqueles que nelas circulam, por questões de 
trabalho, em passeio ou lazer, fazendo uso das excecionais condições geográficas de que dispomos. 

 
 
8. Contratos Interadministrativos com as Juntas de Freguesia 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar os Contratos Interadministrativos com as quatro Juntas de 

Freguesia do Município de Ílhavo, tendo por objeto nomeadamente a limpeza e conservação regular de 
ruas, caminhos públicos, a desobstrução e limpeza regular de valas, a aplicação e a manutenção das 
placas toponímicas, a conservação e manutenção da sinalização vertical não iluminada que sejam 
propriedade do Município e se localizem dentro dos limites geográficos de cada Freguesia, bem como a 
promoção e execução de projetos de intervenção comunitária nas áreas de ação social, cultura e 
desporto, entre outras. 

Estes contratos Interadministrativos representam um investimento de 200.000,00 euros da Câmara 
Municipal de Ílhavo nas Freguesias, repartido da seguinte forma: 

» S. Salvador: 80.500,00 euros 
» Gafanha da Nazaré: 70.000,00 euros 
» Gafanha da Encarnação: 32.000,00 euros 
» Gafanha do Carmo: 17.500,00 euros 
 O processo segue agora para a Assembleia Municipal de Ílhavo para aprovação final.  
 
 
9. Marchas Sanjoaninas de Ílhavo – normas de participação 
 
Integradas na programação cultural promovida pela Câmara Municipal de Ílhavo de 2014 e 

considerando que as Marchas Sanjoaninas representam uma festa de cultura popular muito apreciada e 
bastante vivida pelas populações do Município, num momento de divulgação da criação artística nas 
vertentes da coreografia, música, poesia e demais requisitos envolvidos nesta atividade, o Executivo 
Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação das Marchas Sanjoaninas de Ílhavo 2014. 

À semelhança dos anos anteriores, a organização será da responsabilidade da Câmara Municipal 
de Ílhavo em parceria com quatro Associações do Município, nomeadamente a A.C.D.R. Os Amigos da 
Malha da Carvalheira, a Associação Cultural - Grupo de Dança “Pestinhas”, o Grupo de Jovens “A Tulha” 
e o Rancho Folclórico “Os Palheiros da Costa Nova”. 

As Marchas Sanjoaninas de Ílhavo terão lugar nos próximos dias 14, 20 e 21 de junho, na Gafanha 
da Nazaré, na Costa Nova e em Ílhavo, respetivamente. 



 
 
 
 
 
10. I Mini Maratona Museu Marítimo de Ílhavo 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação da I Mini Maratona Museu 

Marítimo de Ílhavo que decorrerá a 17 de agosto, no âmbito do Festival do Bacalhau 2014. 
Passados seis anos sobre a primeira edição do Festival do Bacalhau, pretende-se este ano 

promover um conjunto de novidades, de forma a aumentar a sua qualidade e capacidade de atração 
junto do público. É com esse objetivo que surge a I Mini Maratona Museu Marítimo de Ílhavo, que 
permitirá não apenas o aumento da diversidade da oferta do programa do Festival, mas também uma 
forte promoção do Museu Marítimo de Ílhavo e do Navio Museu Santo André naquele que já é um dos 
mais importantes eventos gastronómicos e culturais da Região de Aveiro e mesmo do país. 

Esta iniciativa cumpre ainda objetivos sociais, atendendo a que a sua receita reverterá a favor de 
uma IPSS do Município de Ílhavo. 

 
 
11. Segunda Reunião de Câmara de abril 2014 
 
Considerando o facto de se perspetivar a análise dos documentos relativos à Prestação de Contas 

de 2013 na próxima Reunião, o Executivo Municipal deliberou que a Reunião de Câmara do próximo dia 
16 de abril assuma caráter público, mantendo-se o local e o horário com audição de público pelas 16h30. 


