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Reunião de Câmara  - Seg. 6 FEV 2005
Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 6 de Fevereiro
2006:

1. PRAUD/Obras financia Qualificação Urbana da Costa Nova
Foi deliberado tomar conhecimento do facto da candidatura que a Câmara Municipal de
Ílhavo apresentou ao programa PRAUD/Obras, da obra de requalificação urbana da Frente
Ria da Costa Nova (1ª fase), ter sido aprovada, como reconhecimento da sua relevante
qualidade.
Esta decisão do Secretário de Estado do Ordenamento e das Cidades, tem como consequência
a atribuição de uma comparticipação financeira do PIDDAC de 248.251 euros, que motivará
a realização de um protocolo entre a DGOTDU, a CCDRC e a CMI.
O Executivo Municipal, tomou conhecimento e congratulou-se com esta decisão, que premeia
a nova Calçada Arrais Ançã, na Costa Nova.

2. Zona Industrial da Mota / ponto da situação
O Executivo Municipal tomou conhecimento de um relatório sobre o ponto de situação ao
nível das construções, licenciamento e regularidade da operação desenvolvida por todos
os industriais titulares de lotes da Zona Industrial da Mota, no âmbito do acompanhamento
regular que tem vindo a ser realizado.
O relatório apresentado testemunha, mais uma vez, que a gestão que a Câmara Municipal
de Ílhavo tem vindo a imprimir à Zona Industrial da Mota tem dado bons frutos, com o
acentuado crescimento quer de unidades industriais em laboração, quer, sobretudo, de
situações resolvidas ao nível da tramitação de licenciamentos e regularização de novos
titulares dos lotes e unidades industriais.
Apresentamos um sumário dos aspectos mais relevantes, com os dados respeitantes aos
anos de 2006,  2004  e 2002:

Nº de lotes com unidades em laboração
Nº de lotes com unidades em construção22
Nº de lotes sem obras (dentro do prazo fixado)
Nº de lotes para vender
Nº de lotes em processo de reversão
Nº de lotes com situação em apreciação

É importante destacar os seguintes aspectos:

a) o número expressivo de situações completamente resolvidas (60);
b) o facto de apenas existirem cinco processos de reversão litigiosa pendentes, seguindo
os outros três a forma de mútuo acordo;
c) a circunstância de seis dos oito lotes “com situação em apreciação”, terem sido objectivo
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de deliberações que viabilizam a imediata activação dos processos de licenciamento das
construções que neles se vão implantar.

3. Criação da Comissão Consultiva de Trânsito
O Executivo Municipal deliberou proceder à criação, para o presente mandato, da Comissão
Consultiva de Trânsito, composta da seguinte forma: Vereador do Pelouro da Mobilidade e
Acessibilidade, Representantes da GNR, Comandante dos Bombeiros de Ílhavo, Representantes
da ANTRAL, Representante da ANTROP, Técnico da CMI, Presidentes das Juntas de Freguesia
do Município.
As importantes reformas que a CMI pretende implementar ao nível da gestão do trânsito,
dando seguimento ao investimento que tem vindo a materializar na rede viária municipal,
terá, nesta Comissão, um elemento de apoio muito importante.

4. Patrocínio a provas federadas de Mini-Golf
O Executivo Municipal deliberou patrocinar com um apoio publicitário de 500 euros, as três
provas do calendário federativo que o “Clube de Minigolfe da Costa Nova” vai realizar neste
ano 2006, em Fevereiro (11 e 12), Abril (1 e 2) e Junho (3 e 4).

5. Ligação ferroviária ao Porto de Aveiro - Impacte Ambiental
Foi deliberado tomar conhecimento do teor do parecer final da Comissão de Avaliação e da
Declaração de Impacte Ambiental respeitante à “Ligação Ferroviária ao Porto de Aveiro -
Plataforma Multimodal de Cacia - Ramal Ferroviário ao Porto de Aveiro e Feixes Ferroviários”.
É mais um passo rumo à concretização de tão importante obra, há muito adiada, e fundamental
para a sustentabilidade económica e ambiental do Porto de Aveiro, bem como para a
qualidade de vida das populações, muito em especial da cidade da Gafanha da Nazaré.
A CMI continua a considerar fundamental e urgente a realização destas obras de
infraestruturação ferroviária do Porto de Aveiro, na sua ligação à Linha do Norte, mantendo
atenta e cuidada pressão e a parceria institucional.

6. Ribau Esteves representa ANMP na Comissão Nacional dos Portos
Foi deliberado tomar conhecimento da nomeação do Presidente da Câmara Municipal de
Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, como representante da Associação Nacional de Municípios
Portugueses (ANMP) no Conselho Nacional dos Portos e Transportes Marítimos.

Agradecemos desde já a sua atenção, e apresentamos os nossos melhores cumprimentos.

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