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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 5 de Junho 2006:

1 - Concurso Público de ideias para elaboração de Projecto da área envolvente ao
antigo Mercado da Gafanha da Nazaré.
No seguimento do anúncio feito pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo a 19 de Abril
de 2006 (aquando das comemorações do 5º aniversário da elevação da Gafanha da Nazaré
a Cidade), o Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar a abertura do
“Concurso público de ideias para a elaboração do projecto da área envolvente ao antigo
Mercado da Gafanha da Nazaré”.
O presente concurso tem como objectivo a requalificação de um espaço actualmente
incaracterístico, onde se concentra de forma desarticulada um grande número de equipamentos,
com o objectivo de definir com clareza o uso e a leitura de centro urbano, estatuto que de
facto este espaço detém. A zona de intervenção situa-se em pleno centro urbano da Gafanha
da Nazaré, incidindo sobre a área ainda hoje ocupada com o antigo mercado, a sede da
Junta de Freguesia e os CTT (edifícios a demolir faseadamente), e sobre a sua envolvente
urbana.
O concorrente classificado em primeiro lugar ficará com a incumbência do prosseguimento
dos estudos, através de contrato formal a celebrar no prazo de 30 dias, contados a partir
da data de publicação oficial dos resultados do concurso. Aos concorrentes cujos trabalhos
ficarem classificados em segundo e terceiros lugares serão atribuídos os prémios de 3500
e 1500 euros respectivamente, a liquidar imediatamente 60 dias após a publicação oficial
dos resultados.

2 - Rede de Águas residuais e Pluviais da Ermida e Carvalheira - 2ª fase
O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar a adjudicação da construção
da Rede de Águas Residuais e Pluviais da Ermida e Carvalheira - 2ª fase à empresa
Construções Lena, pelo valor de 94.128,00 euros , mais IVA,  perspectivando-se a sua
execução durante os próximos meses. Esta obra integra-se no âmbito do Contrato celebrado
entre a CMI e a empresa Pelicano, respeitante ao loteamento da Quinta da Valenta (Ermida).

3 - XXIII Estados-Gerais do Conselho de Municípios e Regiões da Europa
Os XXIII Estados-Gerais do Conselho de Municípios e Regiões da Europa (CMRE) tiveram
o seu epílogo no passado dia 12 de Maio, com a participação de cerca de 1200 Delegados
representativos de Eleitos Locais e Regionais de 36 países europeus, entre os quais Portugal.
A Câmara Municipal de Ílhavo, integrada em delegação da Associação de Municípios da
Ria, esteve representada pelo seu Presidente e pelo Vereador Eng. Marcos Ré.
Dando seguimento ao solicitado em ofício da ANMP, o Executivo Municipal debateu os dois
documentos de conclusões - “Declaração Política Final” e “Carta Europeia para a Igualdade
das Mulheres e Homens na Vida Local” - dando a sua aprovação. Destaque para as
conclusões dos Estados Gerais do CMRE, que enfatizam a importância:



- do papel dos poderes locais e regionais, para a construção de uma Europa politicamente
forte;
- da descentralização para cumprir o fortalecimento da Europa;
- das geminações e dos partenariados entre os Municípios da Europa, como forma de dar
contributo para a construção da Europa dos Cidadãos e para a diminuição das assimetrias
locais e regionais;
- do desenvolvimento dos serviços públicos de grande qualidade pelas entidades do poder
local e regional da Europa;
- do papel do poder local e regional para o diálogo e o desenvolvimento, agindo do Local
para o Global, e por essa via, mobilizar os Cidadãos a participarem nesse processo.

4 - Horário de funcionamento da Piscina ao ar livre de Vale de Ílhavo
Foi deliberado por unanimidade pelo Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, aprovar o
horário de funcionamento da Piscina ao ar livre de Vale de Ílhavo. Assim, o período de
abertura da piscina para o ano de 2006 será de 18 de Junho a 17 de Setembro. O horário
de funcionamento (abertura ao público) da piscina será de Segunda-feira a Domingo, das
13.00 às 20.00 horas.
A reabertura da Piscina de Vale de Ílhavo, vai decorrer no próximo dia 18 de Junho, Domingo,
no final da Grande Pedalada, que nesse dia realiza a edição 2006.

5 - Atribuição de um subsídio pontual ao Radical Skate Clube
O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar a atribuição de um subsídio
pontual de 1.000 Euros ao Radical Skate Club como forma de apoio à realização de 1ª etapa
do Circuito Nacional de Skate 2006, cujas provas decorreram nos dias 29 e 30 de Maio 2006,
no Ílhavo Skate Parque, com assinalável sucesso.

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
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