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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 17 de Dezembro 
de 2007:

1 - Doação da CMI à Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
O Executivo Municipal deliberou aprovar a doação de um imóvel localizado na urbanização 

dos “48 fogos da Lagoa” na Rua da Escola Secundária, em Ílhavo, Freguesia de S. Salvador.
Este imóvel, avaliado em cerca de 92.000 Euros, tem instalado há vários anos o Centro 

Infantil da Lagoa, com a valência principal de Creche. Considerando o relevante trabalho 
que a Santa Casa de Misericórdia desenvolve no Município de Ílhavo nesta área, entendeu 
o Executivo municipal aprovar esta doação, ficando a SCMI proprietária do imóvel, terminando 
o contrato de arrendamento que tinha com a CMI,  colaborando desta forma para o aumento 
da capacidade de resposta dos serviços de Creche no nosso Município.

2 - Bolsas de Estudo Municipais do Ano Lectivo 2007/2008
Foi deliberado pelo Executivo Municipal aprovar o relatório da Comissão de Análise das 

Candidaturas ao Programa Municipal de Bolsas de Estudo para o presente ano lectivo 
2007/2008, que serão entregues em sessão pública a realizar em breve. Na edição deste 
ano foram mantidas 17 Bolsas (anteriormente atribuídas), tendo sido atribuídas 8 novas 
Bolsas, a Estudantes do Concelho de Ílhavo que frequentam o ensino secundário e o ensino 
superior. 

3 - Aprovação do P.C.Q.A. - 2008 pelo IRAR.
O Executivo Municipal tomou conhecimento da aprovação pelo Instituto Regulador de 

Águas e Resíduos, do Programa de Controlo de Qualidade da Água de Consumo Humano-
2008, elaborados pelos Departamento de Ambiente da CMI

Este programa garante a qualidade da água no Município de Ílhavo, sendo esta uma 
questão de suma importância na qualidade de vida dos cidadãos.   

4 - Actualização de Tarifários dos serviços de água, drenagem e tratamento de 
águas residuais domésticas.

O Executivo Municipal deliberou aprovar a actualização ordinária do Tarifário da água, 
dos serviços de drenagem e tratamento de águas residuais domésticas e das taxas de 
urbanização e edificação, aplicando o  índice de preços no consumidor, (segundo o Instituto 
Nacional de Estatística), no valor de 2.4%.

5 - Planeamento Urbanístico
No âmbito do planeamento urbanístico do Município de Ílhavo, o Executivo Municipal 

aprovou a alteração / revisão do Estudo Urbanístico do chamado Quarteirão do Cemitério 
de Ílhavo, na sequência de um trabalho de Reperfilamento da Rua do Curtido de Cima.
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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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