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Gabinete de Comunicação 
Nota de Imprensa n.º 09, de 18 de janeiro de 2018 

 
 

 

Reunião de Câmara – 18 de janeiro de 2018 
 

 

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

Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo de hoje. 

 

 

1. CMI atribui 17.194,00 euros para expediente e limpeza das 
Escolas e Jardins-de Infância do município 

 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de subsídio para expediente e 

limpeza para o presente ano letivo às Escolas Básicas do 1.º Ciclo, incluindo as que têm 

Jardim-de-infância integrado, no valor de 15.094,00 euros e aos Jardins-de-infância da Rede 

Pública no valor de 2.100,00 euros, o que perfaz o valor de 17.194,00 euros. 

A construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e ensino básico são, por determinação legal, da competência das autarquias. A verba 

atribuída a cada Estabelecimento de Ensino foi definida com base na sua dimensão 

(nomeadamente no que respeita ao número de alunos), numa resposta que se pretende justa e 

eficaz face às necessidades dos mesmos. 

 

 

2. Hasta Pública de venda de bancas do Mercado Municipal da 
Costa Nova 

 

Foi aprovado o procedimento de Hasta Pública para venda de duas bancas no setor de 

géneros (15 e 16) com um valor base de 1.500,00 euros pelo seu conjunto, e de duas bancas 

no setor de peixe (27 e 41), com um valor base de 750,00 euros cada. 

Serão aceites lanços de 200,00 euros para as bancas de géneros e lanços de 100,00 

euros para as de peixe.  

Os interessados poderão consultar o procedimento de Hasta Pública no Gabinete de 

Atendimento Geral da Câmara Municipal de Ílhavo, dentro do normal horário de funcionamento 

(09h00 às 16h00). 

Com esta Hasta Pública, a Câmara Municipal de Ílhavo pretende criar as condições para 

a dinamização dos espaços do Mercado da Costa Nova, potenciando assim as dinâmicas 

económicas locais. 

 

A Hasta Pública terá lugar em data a anunciar brevemente. 
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3. Festival de Cinema “Mar Film Festival” está de volta 
 

No âmbito da realização da 2.ª edição do Festival de Cinema “Mar Film Festival”, o 

Executivo Municipal deliberou aprovar as normas de participação nos Concursos “Novas Vistas 

Lumiére” e “Memórias de RiaMar”. 

Este festival de cinema, que tem como referente temático o Mar, explorando a 

multiplicidade de expressões que a imagem em movimento tem desenvolvido em torno do 

universo marítimo, é organizado pela Câmara Municipal de Ílhavo/Museu Marítimo de Ílhavo 

em parceria com o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de 

Coimbra e decorrerá entre os dias 19 e 21 de abril. 

O concurso “Novas Vistas Lumière” destina-se a jovens e adultos, a partir dos 12 anos, e 

é uma competição fílmica de pequenos registos, à semelhança do praticado pelos irmãos 

Lumiére no início da arte cinematográfica.  

“Memórias de RiaMar” é um projeto educativo que envolve as turmas do 3.º Ciclo das 

Escolas do Município de Ílhavo, este ano, pela primeira vez, com uma vertente concursal que 

irá premiar a melhor entrevista realizada pelos alunos. 

As Normas de Participação definem os procedimentos necessários à participação nos 

concursos e a definição do valor monetário dos prémios dos dois concursos. 

O “Mar Film Festival” é uma iniciativa inserida no projeto “Territórios com história: Mar, as 

Pescas e as Comunidades - Programação em Rede dos Municípios de Ílhavo, Murtosa e 

Peniche” (financiada pelo Centro 2020). 

 

Normas de Participação em www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt/  

 

 

4. Projeto Eco-Escolas 2017/2018: CMI renova Protocolo de 
Parceria com a ABAE e comparticipa Estabelecimentos de 
Ensinp 

 

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Protocolo de Parceria com a Associação 

Bandeira Azul da Europa (ABAE) para o ano letivo 2017/2018, que representa um investimento 

de 2.153,00 euros, bem como uma comparticipação às Eco-Escolas e Eco-Agrupamentos no 

valor de 3.400,00 euros. 

O Município de Ílhavo é uma referência nacional no âmbito do projeto Eco-escolas, não 

só pela sua participação histórica (19 anos consecutivos), mas também porque Ílhavo foi o 

primeiro Eco-Município do continente com uma cobertura a 100% nos seus Estabelecimentos 

de Ensino (26 estabelecimentos de ensino e 5 IPSS’s).  

 

 

5. Contrato de Comodato CMI e GNR  
 

Depois de celebrado o Contrato de Comodato entre a Câmara Municipal e a Guarda 

Nacional Republicana, a inauguração do Novo Quartel da GNR de Ílhavo está agendada para o 

dia 2 de fevereiro. 

 

Neste âmbito, o Executivo Municipal tomou conhecimento do Contrato de Comodato 

entre a Câmara Municipal e a Guarda Nacional Republicana que estabelece os princípios de 

cedência, naquele regime, do edifício da antiga EB1 da Senhora do Pranto, por um período de 

50 anos, renovável por períodos de 10 anos. 

Recorde-se que a empreitada do Novo Quartel da GNR de Ílhavo teve início a 19 de abril 

de 2016, tendo-se procedido à remodelação e reconversão da antiga Escola num investimento 

de cerca de 470.000,00 euros. O projeto foi igualmente adjudicado pela Câmara Municipal de 

Ílhavo pelo valor de 30.715,00 euros. 

A realização desta obra surgiu na sequência da assinatura do Protocolo de Cedência da 

antiga Escola da Senhora do Pranto para instalação do Posto da GNR de Ílhavo, celebrado no 

dia 10 de abril de 2015 entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Guarda Nacional Republicana 

(GNR), que contou com a presença do então Secretário de Estado Adjunto Fernando 

Alexandre, que homologou o referido Protocolo. 

http://www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt/
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Esta foi a solução encontrada pela Câmara Municipal para o Posto da GNR de Ílhavo que 

se encontrava instalado num edifício antigo e degradado, não reunindo as condições 

necessárias para o cumprimento da importante missão dos militares com a devida dignidade e 

qualidade ao serviço dos ilhavenses. 

Este contrato permite à GNR de Ílhavo dar melhor continuidade às suas atribuições e 

competências no âmbito do sistema nacional de segurança e proteção dos cidadãos. 

 

 

6. Sharpie Club - atribuição de subsídio pontual 
 

 O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um subsídio pontual ao Sharpie 

Club de 3.000,00 euros, que comparticipa nas despesas assumidas por esta Associação 

Desportiva nas atividades previstas no Plano de Atividades de 2017. 

O Sharpie Club foi fundado em 2004 e tem como principal missão o ensino desportivo da 

vela, tendo a vertente ensino da modalidade e prática competitiva. 

 


