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I - Reunião de Câmara  - Seg. 4 JUN 2007
Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do 

Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 4 de Junho de 
2007:

1 - SOCIEDADE ANÓNIMA CMI/CONSÓRCIO PRIVADO
O Executivo Municipal tomou conhecimento da denominação da Sociedade Anónima 

CMI / Consórcio Privado, “Mais Ílhavo - Sociedade de desenvolvimento Urbano do Município 
de Ílhavo”, pessoa colectiva nº P 508 165 890, com sede em Ílhavo. Deliberou realizar a 
entrada do Município de Ílhavo no capital social da referida sociedade, no valor de 24.500 
euros, pela forma de direito de superfície sobre o denominado “Cinema Texas”.

O Executivo da CMI deliberou ainda designar como seus representantes nos órgãos 
sociais da “Mais Ílhavo” respectivamente:

a) para exercer as funções de Presidente do Concelho de Administração o eng. José 
Agostinho Ribau Esteves.

b) para exercer as funções de Presidente da Assembleia Geral o eng. Fernando Fidalgo 
Caçoilo.

2 - NOVOS TRILHOS / PEDESTRIANISMO
Foi deliberado aprovar dois Protocolos de Cooperação entre a Câmara Municipal de 

Ílhavo e o GEMA - Grupo de Espeleologia e Montanhismo de Aveiro, e a HERA - Associação 
para a Valorização do Património, com vista à execução do projecto relativo à implementação, 
em Agosto 2007, de mais dois Trilhos: Trilho Natureza “Rota das Padeiras” e “Trilho Urbano 
de Ílhavo”, que serão integrados na Rede Municipal de Trilhos Pedestres do Município de 
Ílhavo. 

Estas duas entidades ficam assim responsáveis pelo planeamento, estratégia de 
desenvolvimento e definição dos locais de interesse paisagístico, cultural e histórico, a incluir 
nos Trilhos, bem como pela execução do percurso e  sinalética dos mesmos.

No âmbito desta parceria a CMI procede à atribuição de um subsídio ao GEMA no valor 
de 2.040 euros, e à HERA no valor de 4.050 euros

Estes Protocolos serão assinados amanhã, dia 5 de Junho, Dia Mundial do Ambiente,   
pelas 14h30 na Câmara Municipal de Ílhavo.

3 - DEMOLIÇÃO VELHO MERCADO DA GAFANHA DA NAZARÉ
A construção do novo Mercado da Gafanha da Nazaré constitui uma obra da maior 

importância para a Cidade da Gafanha da Nazaré e para o Concelho de Ílhavo, na medida 
em que contribui para promover a dinâmica comercial do Concelho e garante a segurança 
dos seus operadores e utilizadores. O “velho” Mercado, depois de desactivadas todas as 
funcionalidades até ali instaladas, e que se transferiram para o Novo Mercado, transformou-
se num imóvel destinado a demolição, sendo que para o local onde se encontrava implantado 
foi organizado o “Concurso Público de Ideias para o Projecto da Área Envolvente do Antigo 
Mercado da Gafanha da Nazaré”, concurso esse já concluído.
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Esse concurso constituiu a primeira etapa de um processo tendente a concretizar o 
compromisso, publicamente assumido pela CMI, de, na área de implantação do velho 
Mercado promover a Qualificação Urbana do Centro da Cidade da Gafanha da Nazaré, 
compromisso esse a realizar no âmbito de “parcerias público-privadas de âmbito municipal” 
e assumido, a págs. 6, nas Grandes Opções do Plano da CMI para 2007.

Essa demolição importou num encargo de 6 050,00¤ (seis mil e cinquenta euros) que 
foi suportado pela referida Junta de Freguesia.

O Executivo da  Câmara Municipal de Ílhavo deliberou reembolsar a Junta de Freguesia 
do valor por ela suportado com a demolição do “velho” Mercado da Gafanha da Nazaré, 
cumprindo o compromisso assumido entre as duas entidades.

4 - DOAÇÃO DOS TERRENOS AO QUARTEL DA GNR DA GAFANHA DA NAZARÉ
Com a activação do novo Quartel da GNR na Gafanha da Nazaré a 31 de Janeiro de 

2007, chegámos ao fim de um longo processo de negociação e de compromissos entre o 
Ministério da Administração Interna e o Município de Ílhavo, nomeadamente quanto à 
aquisição dos terrenos necessários à construção do Novo Quartel por parte da Câmara 
Municipal. 

Assim, após a aquisição de todos os terrenos em causa, foi realizada a sua anexação, 
tendo sido criado um prédio urbano com a área de 4425m2, sito na Rua Luís de Camões 
na Gafanha da Nazaré, onde foi implantado o Quartel supra identificado.

O Executivo Municipal deliberou, na sua reunião de hoje, aprovar a doação livre de ónus 
ou encargos, do referido prédio urbano, ao MAI.

5 - CAIS DOS PESCADORES DA MOTA - ARMAZÉNS DE APRESTOS
Tendo em conta que aquando da activação do Cais dos Pescadores da Mota não estavam 

ainda construídos os armazéns de aprestos destinados a apoiar o exercício da actividade 
piscatória que ali se vem desenvolvendo, e que entretanto a CMI está em condições de 
disponibilizar essa capacidade adicional aos operadores envolvidos, urge proceder à 
activação regulamentar desta nova funcionalidade. 

Assim, o Executivo Municipal deliberou aprovar o aditamento do Regulamento do Cais 
dos Pescadores da Mota de forma que na sua redacção estejam previstas as condições de 
atribuição e de utilização dos referidos armazéns de apresto.  

Logo após a aprovação pela Assembleia Municipal de Ílhavo, os Armazéns serão entregues 
aos interessados

6 - PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DA BARRA - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO
O Executivo Municipal deliberou aprovar a proposta de alteração ao regulamento do 

Parque de Campismo da Praia da Barra, alterações estas que se traduzem em pequenas 
correcções susceptíveis de se adequarem às necessidades da operação e adaptar às 
exigências de autoridade e controle interno, nomeadamente no que concerne à necessidade 
de penalizar comportamentos que configuram infracções ao regulamento, bem como a uma 
actualização na tabela de preços.

As referidas alterações permitem ainda introduzir uma harmonização deste regulamento 
com os demais regulamentos Municipais em matéria contra-ordenacional.

II - Alteração do horário de funcionamento da Ponte da Barra
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As obras da ponte da Barra decorrem a bom ritmo. Para minimizar o impacto da obra 
durante os meses de Verão, a Ponte terá as 4 faixas de rodagem abertas ao trânsito no 
período entre 13 de Julho e 2 de Setembro. No dia 3 de Setembro é retomado o trânsito em 
duas faixas.

Mais informamos que não haverá cortes totais de trânsito durante este período. Os 
mesmos serão anunciados oportunamente, estando previsto o seu início na semana de 3 
de Setembro.

III - Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios
No próximo dia 6 de Junho, às 18h00, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, a Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios fará uma apresentação no âmbito da 
discussão pública do Plano Municipal (da Defesa da Floresta Contra Incêndios), que decorrerá 
até 15 de Junho de 2007.

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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