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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 3 de Setembro 
de 2007:

1 - ACORDOS DE COOPERAÇÃO 2007 CMI - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ÍLHAVO

O Executivo Municipal deliberou aprovar um Acordo de Cooperação com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo. Este Acordo reflecte o investimento que 
a CMI faz nesta, apoiando-a de forma bem definida e planificada, assumindo esta a 
responsabilidade da utilização das verbas do orçamento municipal, tornando-se por isso 
público e transparente, o investimento do dinheiro de todos gerido pala Câmara Municipal, 
nas Associações do Concelho, nomeadamente na Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo. O valor financeiro do apoio da CMI fixado neste Acordo de Cooperação 
totaliza 70.000 euros distribuídos por várias áreas:

- Actividade regular (salários, energia, combustível etc.) - 34.500 euros
- Fundo Social (apoio social ao Bombeiro Voluntário) - 500 euros
- Comparticipação de cerca de 50% na aquisição de viaturas (Ambulância, carrinha de 

9 lugares, Tanque 11.000 1, Viatura de Combate a Incêndios Urbanos) (70% do apoio, tendo 
sido transferida em 2006 uma verba de 15.000euros respeitante a 30%deste apoio) - 35.000 
euros

A CMI também assume as suas responsabilidades legais no que respeita aos seguros 
do pessoal dos Bombeiros - custo estimado 15.000 euros

2 - REABILITAÇÃO DE COLECTOR PLUVIAL NA AVENIDA JOSÉ ESTÊVÃO - GAF. NAZARÉ
A Câmara Municipal de Ílhavo vai reabilitar um troço do colector pluvial na Av. José 

Estêvão na Gafanha da Nazaré, entre o antigo Quartel da GNR e o Largo St. Johns, a fim 
de proceder à posterior requalificação dos pavimentos rodoviários existentes, os quais se 
encontram degradados com sucessivas depressões.

Tendo em consideração um compromisso técnico e financeiro da requalificação dos 
colectores, optou-se por uma solução tecnologicamente avançada (de origem Australiana 
com uma única patente para a Península Ibérica), e pioneiro no País, que consiste no 
entubamento geral dos colectores em sistema continuo (rellining), reparação pontual em 
três pontos para vedação de juntas.

O Executivo Municipal deliberou aprovar a adjudicação destes trabalhos à firma AQUADUTA, 
Soluções Globais de Reabilitação de Condutas, Lda., pelo valor de 113,940.00 euros e um 
prazo de execução de 10 dias.

Posteriormente à execução dos trabalhos de reparação dos colectores nos troços 
indicados, será efectuada a requalificação dos pavimentos rodoviários, constituída por 
fresagem do pavimento existente, recarga a betão betuminoso e pinturas de marcas
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rodoviárias.

3 - CONSULTA PÚBLICA - AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL / PARECER CMI
O Executivo Municipal deliberou aprovar a resposta a uma solicitação por parte da CCDRC 

respeitante à implementação na área geográfica do Concelho de Ílhavo de uma unidade 
industrial de produção de Biodisel, um dos denominados combustíveis limpos que ajudam 
a diminuir as emissões de CO2, com a importância que todos conhecem no combate ao 
denominado efeito de estufa - com benefícios evidentes e importantes para o cumprimento 
dos compromissos nacionais em matéria de alterações climáticas - e à redução da factura 
energética nacional, pois deixarão o País menos dependente de produtos petrolíferos.

Após uma análise cuidada ao relatório, e considerando que aos aspectos nele referidos 
será dada a devida importância, é possível aferir que os impactes negativos de média 
significância resultantes da execução deste projecto se farão sentir essencialmente na 
paisagem, devido à proximidade que se verifica relativamente Ria de Aveiro. Nesta sequência, 
será possível mencionar que não se prefigura que a instalação da unidade industrial de 
Biodisel induza um aumento significativo dos impactes, tanto no ambiente como nas 
populações que lhe estão mais próximas. Os critérios de prevenção segurança e monitorização 
preconizados quer na fase de construção quer na fase de exploração e ainda na fase de 
desmantelamento, permitem, de forma geral, a mitigação e/ou minimização dos efeitos 
perniciosos causados pela mesma.

O parecer da CMI é pois globalmente positivo.

4 - ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO PONTUAL À ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA 
UNIVERSIDADE DE AVEIRO

O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um subsídio pontual de 1500 
Euros à Associação Académica da Universidade de Aveiro, como forma de apoio à edição 
do “Kit do Caloiro 2007”.

Este é o já o quarto ano que a CMI apoia a edição de “Kit do Caloiro”, pela sua relação 
próxima com a Universidade de Aveiro e a sua Associação Académica. Este kit, constituído 
por diversos elementos, tem como principal objectivo a inserção dos novos alunos na 
Universidade e no meio em que passarão os próximos anos, e é um meio de comunicação 
do Município de Ílhavo junto destes novos Cidadãos da Região.

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, Dr.ª
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