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I - REUNIÃO DE CÂMARA  - SEG. 18 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 18 de Junho de 
2007:

1 - Acordos de Cooperação 2007 CMI - Juntas de Freguesia
O Executivo Municipal deliberou aprovar, os Acordos de Cooperação com as Juntas de 

Freguesia do Concelho, assumindo por esta via um investimento de cerca de 200.000 euros, 
para realização de obras nas seguintes áreas:  

- Limpeza regular de bermas das ruas e arruamentos;
- Melhoramento de ruas e caminhos;
- Desobstrução e limpeza regular e emanilhamento de valas;
- Realização de pequenas obras de construção civil; 
- Realização de obras nos cemitérios.
O valor do investimento da Câmara Municipal de Ílhavo nas acções de obra das Juntas 

de Freguesia, tem a seguinte repartição:
- Junta de Freguesia de S. Salvador: 87.875 euros;
- Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré: 65.200;
- Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação: 30.150 euros;
- Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo: 14.634 euros.

2 - Filarmónica Gafanhense - Utilidade Pública
O Executivo Municipal, deliberou emitir parecer favorável à candidatura da Filarmónica 

Gafanhense ao estatuto de Instituição de Utilidade Pública. Recorde-se que esta Entidade 
é a mais antiga Associação do Município de Ílhavo, tendo sido fundada em 1836, e 
condecorada pela CMI em 2005, com a Medalha do Concelho em Ouro.

3 - Gestão do Edifício de Serviços Públicos da Barra
Foi deliberado aprovar o protocolo de cooperação entre a CMI e a Junta de Freguesia 

da Gafanha da Nazaré, para a gestão do Edifício de Serviços Públicos da Praia da Barra. 
A CMI, na qualidade de dona e legítima possuidora deste imóvel, cede, pelo presente 

protocolo, à Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré a administração e gestão do mesmo, 
ficando a seu cargo a coordenação da parte do edifício onde se encontram a Delegação 
da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, o Posto dos CTT, o Posto de Turismo da Rota 
da Luz e os Serviços de Informação Municipal. 

Nesta mesma data deliberou a CMI executar uma transferência de 4.800 euros, de forma 
a honrar a sua responsabilidade no âmbito do referido Protocolo, nomeadamente ao nível 
dos Recursos Humanos, desde a activação do edifício em Abril de 2006, até ao fim do 
presente ano.

4 - Época Balnear 2007
O Executivo Municipal deliberou aprovar  a assinatura de um Protocolo de Cooperação
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entre a CMI e a Associação de Salvamento Aquático de Aveiro - Aveiro Rescue e a Associação 
de Concessionários de Praia da Beira Litoral. 

Nesse âmbito a CMI atribuiu um subsídio de 3.070 euros à Associação de Salvamento 
Aquático de Aveiro, como contrapartida aos serviços de dinamização de projectos de 
animação do Núcleo de Educação Ambiental, gestão da utilização do Tiralô, sendo que, 
esta entidade assume também a responsabilidade do serviço de vigilância da praia com 
Nadador-Salvador entre a Rua dos Banhos e a Avenida do Mar (na Costa Nova) e a gestão 
do Bar do NEA.     

II - REABERTURA DA PISCINA DE VALE DE ÍLHAVO / GRANDE PEDALADA
A grande Pedalada do Município de Ílhavo, prevista para o dia de ontem, foi adiada 

devido às condições climatéricas, ficando a realização da mesma agendada para o dia 1 
de Julho. Esta acção estava prevista terminar na Piscina de Vale de Ílhavo, fazendo-se assim 
abertura ao público desta unidade balnear. Apesar da não realização da Pedalada, a Piscina 
de Vale de Ílhavo reabriu hoje, dia 18 de Junho, estando a funcionar 7 dias por semana entre 
as 13 e as 20h00.

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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