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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do 
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada ontem, dia 3 de Dezembro de 2007:

I -  GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2008
O Executivo Municipal deliberou na sua reunião de ontem, 3 de Dezembro 2007, aprovar 

as Grandes Opções do Plano e o Orçamento da Câmara Municipal de Ílhavo para o ano 
2008, seguindo agora o documento para apreciação da Assembleia Municipal.

Ao nível das obras o destaque vai para a reabilitação do Jardim Oudinot, na Gafanha da 
Nazaré e para o inicio da utilização dos Fundos Comunitários do novo Quadro de Apoios 
Financeiros da União Europeia, que vamos utilizar em várias áreas, destacando-se a Educação, 
a Rede Viária, o Ambiente.

Marcado pelas comemorações dos 110 anos da restauração do Município de Ílhavo e 
pela inauguração e activação do Centro Cultural de Ílhavo, em 2008  vamos dedicar uma 
especial atenção às questões sociais, nomeadamente do Trabalho (com o novo Programa 
Municipal de Bolsas de Trabalho), da intervenção social integrada (ao nível da estruturação 
de vida e da habitação) e das acções dirigidas à Maior Idade.

Apostamos em utilizar o ano 2008 para continuar a realizar mais e melhor desenvolvimento 
para o Município de Ílhavo, mais qualidade de vida para os Cidadãos, lançando programas 
e obras que se concretizarão também em 2008 e em 2009. Faremos todo o trabalho em 
equipa, com Entidades parcerias relevantes para a concretização dos objectivos definidos, 
numa lógica de solidariedade institucional e territorial.

O documento das Grandes Opções do Plano 2008 assume um elevado nível de investimento 
Municipal, assumindo o Plano 2008 um valor de 33.247.600 euros. O montante global do 
Plano e Orçamento CMI / 2007 (investimento + despesas de funcionamento), assume o 
valor de 47.447.600 euros.

As Grande Opções do Plano CMI 2008, procuram um exercício de boa sustentabilidade 
da sua gestão em especial no cumprimento de compromissos já assumidos, perspectivando 
uma gestão promotora do desenvolvimento do Concelho e da elevação da qualidade de 
vida da população. 

Apresenta-se em anexo um resumo do documento.

2 - JARDIM OUDINOT - REQUALIFICAÇÃO / 2ª FASE
O Executivo Municipal deliberou aprovar a adjudicação do Concurso Público para a 

execução da obra de requalificação do Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré ao consórcio 
CONDURIL, SA e ROSAS CONSTRUTORES, SA. Esta obra tem um valor estimado de 
3.073.838 euros (+ IVA) e o seu prazo de execução é de 5 meses.

Esta é uma obra de grande importância para a Gafanha da Nazaré, para todo Município 
de Ílhavo e também para toda a região da Ria de Aveiro, pela sua localização numa zona 
privilegiada de relação entre a terra e a Ria de Aveiro, na “ponta norte” do Canal de Mira, 
enquadrando o Navio - Museu Santo André.

Trata-se de uma qualificação urbana e ambiental, que envolve um conjunto de obras que
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irão transformar este espaço público. As infra estruturas a serem construídas consistirão 
num ancoradouro de recreio, em percursos pedonais e cicláveis que farão a ligação entre 
a parte antiga e nova do jardim, equipamentos desportivos, parques infantis e uma praia 
fluvial com apoio de bar. Toda a zona será iluminada para que possa ser utilizada com 
segurança pelos cidadãos a qualquer hora do dia.

Com esta obra realizada pela Câmara Municipal de Ílhavo, no âmbito de um acordo de 
parceria formal e financeira com a APA, cumpre-se um importante objectivo do Plano 
Unir@Ria, materializando-se o maior Parque da Ria de Aveiro, e garantindo a sua 
disponibilização e fruição a todos, com uma nota de relevância para o acesso directo da 
população da Gafanha da Nazaré à Ria (na única zona onde isso é possível dentro da área 
portuária).

O Processo segue agora para visto do Tribunal de Contas, perspectivando-se o início 
da obra em Janeiro de 2008.

3 - CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
O Executivo Municipal deliberou aprovar a adjudicação do Concurso para a “Adaptação 

e Conservação do Edifício Municipal - Limpeza e Tratamento das Pedras e Revestimento 
das Paredes Exteriores” à firma OPENLINE PORTUGAL. O valor estimado da obra é de 
120,280,00 euros (+ IVA) e o prazo de execução é de 3 meses.

Grata pela atenção dispensada aos assuntos em anexo, apresento os nossos melhores 
cumprimentos. 

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