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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 Março
2006:

1. Plano Sectorial da Rede Natura 2000 - Parecer CMI
Foi deliberado tomar conhecimento e concordar com o parecer enviado pelo Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo ao Presidente do Instituto de Conservação da Natureza (ICN)
sobre o “Plano Sectorial da Rede Natura 2000” que esteve discussão pública até ao dia 10
de Março 2006, e que reveste da maior importância para o Município de Ílhavo e para a
região da Ria de Aveiro. (Ver em anexo o documento completo)

2. Bases para a Estratégia de Gestão Integrada da Zona Costeira Nacional - Parecer
CMI
O Executivo Municipal tomou conhecimento e concordou com o parecer enviado pelo
Presidente da Câmara ao Coordenador do Grupo de Trabalho que elaborou o documento
denominado “Bases para a Estratégia de Gestão Integrada da Zona Costeira Nacional”, que
esteve em discussão pública até ao dia 10 de Março 2006, e que reveste da maior importância
para o Município de Ílhavo e para a região da Ria de Aveiro.
Considerando o facto da Câmara Municipal de Ílhavo presidir ao Conselho de Administração
da Associação de Municípios da Ria e termos coordenado a produção do parecer da referida
Associação, assumimos a opção de subscrever o parecer da AMRia, cujo texto anexamos.
(Ver em anexo)

3. Novo arruamento na Zona Industrial da Mota
O Executivo Municipal deliberou proceder à adjudicação do novo arruamento na Zona
Industrial da Mota, enquadrado no processo de construção dos novos armazéns centrais
da Ceramic. A obra foi adjudicada à empresa Construções Carlos Pinho, Lda, pelo valor de
71.051,48 euros + IVA, e com um prazo de execução de 60 dias.

4. Informação à IGAT
No seguimento do compromisso assumido pelo Presidente da Câmara em anterior Reunião,
o Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento e proceder ao envio à Inspecção-Geral
da Administração do Território (IGAT) da informação elaborada pelos Serviços Municipais,
no seguimento de uma queixa da Munícipe Maria de La Salete Simões Facão, respeitante
a uma Carpintaria na Gafanha da Encarnação.

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


