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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 22 de Janeiro 
2007: 

1. Constituição de Sociedade Anónima CMI/Consórcio Privado para realização 
de investimentos de interesse municipal

O Executivo Municipal deliberou celebrar o contrato de sociedade anónima nos termos 
da proposta apresentada pelo Consórcio composto pelas empresas Irmãos Cavaco / FDO 
Construções / Ensul / MECI. 

A Câmara Municipal de Ílhavo, no âmbito das suas competências e no cumprimento dos 
objectivos enquadrados pelo Plano Estratégico Para o Concelho de Ílhavo, pelo Programa 
de Acção do Mandato 2005/2009 e pelas Grandes Opções do Plano e Orçamento 2007, 
aposta em novas formas de desenvolvimento de projectos e concretização de obras, no 
respeito pelos seus compromissos com os Cidadãos, pela Lei e pela aposta em gerir bem 
e com a devida sustentabilidade política, técnica e financeira o Município de Ílhavo.

A decisão de constituir com o Consórcio de empresas privadas escolhido pelo procedimento 
formal aprovado pelo Executivo Municipal e pela Assembleia Municipal, uma sociedade 
anónima para realização de investimentos de relevante interesse municipal é uma aposta 
inovadora, forte e credível que assumimos no âmbito de uma gestão que tem e queremos 
que continue a ter, essas características.

O pacote de referência dos projectos em causa, que vamos concretizar pela acção da 
Sociedade Anónima que estamos a constituir, é muito importante para a construção de um 
Município com mais qualidade de vida e melhor preparado para os desafios do futuro.

Um Centro Etnográfico de Artes e Ofícios, a reactivação do antigo Cinema de Ílhavo 
(“Texas”), um novo Pavilhão Gimnodesportivo com Centro de Estágios, a qualificação urbana 
do centro da cidade da Gafanha da Nazaré, um Parque Desportivo na Costa Nova (Frente-
Mar) e a requalificação urbana e ambiental da Frente-Ria, na Costa Nova, integrando uma 
Piscina ao ar livre, são os projectos do objectivo base que pretendemos concretizar no 
âmbito da actividade da sociedade anónima.

A decisão de hoje da Câmara Municipal de Ílhavo, com a escolha do consórcio privado 
com que vai constituir a Sociedade Anónima é mais um importante passo para concretizar 
essa nova capacidade de realizar desenvolvimento.

2. Construção do Lar do Centro Social Paroquial da Gafanha da Encarnação - 
declaração de interesse público municipal

O Executivo Municipal aprovou uma declaração de interesse público municipal do projecto 
de construção de um Lar para a Terceira Idade, no seguimento da solicitação apresentada 
pela entidade proponente, o Centro Social Paroquial da Gafanha da Encarnação.

Esta estrutura está prevista no Plano de Desenvolvimento Social do Município e no Plano 
de Pormenor da Colónia Agrícola, tendo a instituição em causa recebido há vários anos o 
apoio institucional formal do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, para o desenvolvimento
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deste importante objectivo, que se mantém actual.
Esta matéria vai agora ser alvo de apreciação pela Assembleia Municipal.

3. AMRia - Grandes Opções do Plano e Orçamento 2007
O Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento das Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2007 da Associação de Municípios da Ria (presidida pelo Presidente CMI), 
realçando a importância do trabalho desenvolvido nos últimos anos pela AMRia, em especial 
na gestão de programas financiados por Fundos Comunitários - Programa Aveiro Digital 
2003/2006 e Programa FORAL / Formação de Funcionários Municipais -, e na luta pela 
definição de um novo modelo de gestão da Ria de Aveiro, que urge seja decidido pelo 
Governo e implementado com sentido de urgência.  

Com os nossos melhores cumprimentos,

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