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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada ontem Terça-feira, dia 2 de Maio 2006:
1 - Marchas Sanjoaninas
O Executivo Municipal deliberou aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara
para a realização das Marchas Sanjoaninas. Assim, a Câmara Municipal de Ílhavo vai
promover a realização da Edição de 2006 das Marchas Sanjoaninas de Ílhavo, nos próximos
dias 17, 23 e 24 de Junho, em parceria com as seguintes Associações: Amigos da Malha
da Carvalheira, CCD dos trabalhadores da Câmara Municipal de Ílhavo, Grupo de Jovens
“A Tulha”, Grupo de Jovens da Praia da Barra, Rancho Folclórico “Os Palheiros da Costa
Nova”.
Resultante desta parceria, e com alguma inovação na gestão, é instituída uma Equipa de
Gestão das Marchas Sanjoaninas 2006, constituída pela CMI e por representantes de cada
uma das Associações participantes com Marcha. Cada marcha receberá um apoio financeiro
de presença de 5.000¤ atribuído pela CMI. Porque não se trata de um concurso, não haverá
prémios ou troféus, havendo sim e como incentivo um apoio financeiro suplementar.
A Equipa de Gestão definirá os apoios financeiros suplementares a cada uma das Marchas
participantes com um valor até 30% do valor do apoio financeiro de presença, ponderando
a qualidade das Marchas e o Relatório da Actividade e Contas de cada Associação.
Neste ano de 2006, haverá mais uma exibição pública (em relação a anos transactos) das
Marchas Sanjoaninas de Ílhavo, e que se fará de acordo com o seguinte calendário:
Dia 17 de Junho, às 22 horas, na Gafanha da Nazaré;
Dia 23 de Junho, às 22horas na Praia da Barra
Dia 24 de Junho, às 22horas no Pavilhão Cap. Adriano Nordeste em Ílhavo

2 - Adjudicação do Troço da Via de Ligação à A17
O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar a adjudicação da construção
obra da Via de Ligação da A17 a Ílhavo - troço final, (500 metros a poente que a vai ligar até
ao cruzamento da Avenida 25 de Abril com a Avenida da Saudade, junto ao Tribunal e ao
Parque Urbano da Senhora do Pranto) à firma Victor Almeida e Filhos, SA. O Valor da
adjudicação é de  203.075,05 Euros, mais IVA, sendo o prazo de execução da referida obra
de 90 dias.

3 - Adjudicação da Estação Elevatória da ZIM
Foi deliberado pelo Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo adjudicar a empreitada “Estação
Elevatória de Águas Residuais da Zona Industrial da Mota” à firma Construções Carlos Pinho
Lda. pelo valor de 176.639,81 Euros, + IVA, e com um prazo de execução de 60 dias.
Agradecendo desde já toda a atenção dispensada a este assunto, apresentamos os nossos
melhores cumprimentos,

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
Rosa Tomás Conceição, dra


