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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 5 de Nov. 
de 2007:

1 - CONDUTA ADUTORA DE ÁGUA SOBRE A PONTE DA BARRA
O Executivo Municipal deliberou aprovar a adjudicação dos trabalhos de reformulação 

da travessia da conduta adutora de água sobre a Ponte da Barra à empresa Teixeira Duarte, 
Engenharia e Construções, SA, pelo valor de 135.492.00 euros. O prazo da execução desta 
obra é de 30 dias.

Esta obra torna-se particularmente importante por vários motivos,  nomeadamente, o 
deficiente estado das actuais condutas que se encontram instaladas sobre a estrutura da 
Ponte, em particular no seu passeio Norte; aproveitando assim as obras em curso da 
reabilitação da Ponte que prevêem uma intervenção no referido passeio, referente ao seu 
alargamento, bem como uma alteração funcional, permitindo a circulação de velocípedes 
pelo que será necessário proceder a um novo reposicionamento dessas condutas e finalmente 
pela necessidade de reforço da capacidade de transporte de água para a barra e Costa 
Nova, instalando quatro condutas em vez das actuais três. Desta forma ficará desde já 
assegurado o aumento da capacidade de transporte de água de forma a garantir o reforço 
do abastecimento de água àquelas povoações.

Assim, em face do desenvolvimento das obras em curso, e tendo em consideração os 
condicionamentos de tráfego existentes naquele troço da via, será oportuna a simultaneidade 
das obras de reformulação das condutas, já que se prevê uma intervenção nos passeios, 
onde as mesmas se encontram. Para tal elaborou-se um projecto referente a esses trabalhos 
o qual mereceu a sua aprovação por parte do Dono da Obra (IEP), após consulta do 
projectista do Projecto de Reabilitação da Ponte

2 - ENCERRAMENTO DO POSTO DA GNR DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
O Executivo Municipal tomou oficialmente conhecimento do encerramento do Posto da 

GNR da Gafanha da Encarnação, a partir do dia 31OUT07. Todo o efectivo deste Posto foi 
transferido para o Posto Territorial da Gafanha da Nazaré, o qual será responsável pelo 
policiamento das freguesias de Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha do 
Carmo, a partir de 01NOV07.

A Câmara Municipal de Ílhavo congratula-se assim com esta decisão do Ministério da 
Administração Interna, embora com 9 meses de atraso, pois esta situação foi prevista 
acontecer em simultâneo com a abertura do Quartel da Gafanha da Nazaré.

3 - CENTRO CULTURAL DE ÍLHAVO - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EMPREITADA
Considerando a complexidade da obra do Centro Cultural de Ílhavo, O Executivo 

Municipal  deliberou aprovar   uma prorrogação da mesma, sendo que a obra deverá ficar 
concluída até 15 de Fevereiro de 2008. 

Assim, ficou deliberado que a prorrogação legal seja até ao dia 31 de Dezembro, de 1

informação



de Janeiro a 15 de Fevereiro a prorrogação seja graciosa, ou seja, a partir dessa data os 
trabalhos deixam de estar sujeitos a revisão de preços a todos os custos com manutenção 
do estaleiro, bem como os custos administrativos passarão a ser da responsabilidade do 
Consorcio adjudicatário. A 1ª prorrogação de prazo foi concedida até 26 de Setembro de 
2007; atendendo ao prazo solicitado, a mesma deverá ser concluída em 15 de Fevereiro de 
2008, prazo a partir do qual deverão ser aplicadas as multas previstas na lei.

4 -  SUBSÍDIO / COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL
O Executivo Municipal aprovou a atribuição de um subsídio pontual no valor de 2800 

Euros à Associação dos Amigos da Praia da Barra e de 1400 euros e ao Rancho Folclórico 
“Os Palheiros” da Costa Nova, como participação financeira para custear os serviços de 
limpeza dos sanitários localizados junto ao “Largo do Obelisco” e ao “Molho Sul” na Praia 
da Barra e ao Posto de Turismo da Costa Nova respectivamente.

Esta é uma parceria entre a CMI e as duas Associações que tem como objectivo garantir 
a  abertura (Sábados, Domingos e Feriados), limpeza e manutenção dos referidos sanitários 
fora da época balnear (no caso presente de Novembro a Maio inclusive). Assim, é atribuído 
um subsídio pontual no valor de 175Euros/mês por cada sanitário, como contrapartida à 
intervenção a efectuar desde o mês de Novembro/2007 até ao início da próxima época 
balnear.

5 - PLANEAMENTO URBANÍSTICO
No âmbito do planeamento urbanístico do Município de Ílhavo, o Executivo Municipal 

aprovou a alteração / revisão do Estudo Urbanísticos de ligação entre o Estudo Urbanístico 
de Cimo de Vila e o Plano de Pormenor das Cancelas.

6 - TERRENO DO ANTIGO PALÁCIO DE ALQUEIDÃO
O Presidente da Câmara informou o Executivo Municipal de todo o procedimento legal 

e administrativo do processo de aquisição dos terrenos onde está implantada a BMI e o 
Fórum da Juventude de Ílhavo, entregando aos Vereadores e aos jornalistas presentes, um 
memorandum com todos os passos do processo (já com 17 anos), e dando nota da estratégia 
de defesa dos interesses da CMI e da relação negocial que continua em aberto com a 
empresa em causa, para resolução das questões pendentes do loteamento da Quinta de 
Alqueidão . 

Agradecendo desde já toda a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos,           

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