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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 20 de Fevereiro
2006:

1 - Ligação da A17 a Ílhavo - Troço Final
O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo procedeu à abertura do concurso público para
a 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). O Valor estimado da Obra é de  331.000
 euros, a que acresce o valor da compra de terrenos), sendo o prazo de execução da referida
obra de 90 dias.
A CMI solicita a compreensão de todos os Cidadãos, para a gestão dos condicionalismos
decorrentes desta obra, que seguramente decorrerá com elevados níveis de qualidade.

2 - Novo Arruamento da Zona Industrial da Mota
Foi  deliberado pelo Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo proceder à abertura do
concurso público para a construção do novo arruamento na Zona Industrial da Mota,
envolvente ao novo armazém da Ceramic (que vai entrar em obras brevemente). O Valor
estimado da Obra é de 77.000, euros,  sendo o seu prazo de execução de 60 dias.

3 - Limpezas dos Areais das praias da Barra e da Costa Nova
O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo procedeu à abertura dos concursos públicos
para a prestação de serviços de limpeza dos areais das praias da Barra e da Costa Nova,
limpeza de Zonas Marginais da Ria, e limpeza de Vias e Zonas de Lazer e ainda a prestação
de serviços de limpeza de 5 (cinco) sanitários nas Praias da Barra e Costa Nova. O valor
estimado da prestação dos referidos serviços é de 280.700, euros e tem a duração da época
estival de 2006.

4 - III Concurso de Temática Marítima da C. M. de Ílhavo - “Olhos Sobre o Mar - 2006”
No seguimento do grande sucesso obtido com a realização das duas edições anteriores do
Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”, quer ao nível da quantidade quer ao nível da
qualidade dos trabalhos recebidos, a Câmara Municipal de Ílhavo aprovou as Normas de
Participação no III Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”.
Este concurso, e à semelhança dos anos anteriores, conta mais uma vez com o apoio do
Centro Português de Fotografia/Ministério da Cultura, da revista FotoDigital e do Diário de
Aveiro. O concurso, será de âmbito nacional, nas categorias cor e preto/branco, decorrendo
até meados de Junho. A entrega dos prémios acontecerá em Agosto, mês em que os 50
melhores trabalhos irão ficar expostos na Sala de Exposições Temporárias (Porão de Salgado)
 do Navio Museu Santo André.
Mais informações em www.cm-ilhavo.pt, na própria Câmara Municipal, através do telefone
234 329 602 ou do e-mail geral@ilhavo.pt.



5 - Deliberação da Comissão Nacional de Eleições

Na sequência da queixa de um cidadão à Comissão Nacional de Eleições, contra a Câmara
Municipal de Ílhavo por violação dos princípios de neutralidade e imparcialidade na gestão
das Eleições autárquicas de Outubro de 2005, pela inauguração do Mercado Municipal da
Gafanha da Nazaré a 25 de Setembro de 2005, a Comissão Nacional de Eleições deliberou
na sessão plenária de 31 JAN 06  arquivar o processo, por “não existirem elementos de
direito ou de facto que indiciem a prática de um ilícito eleitoral”.
 
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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