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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 Outubro 
de 2007:

1 - PROGRAMA VOCAÇÃO
O Executivo Municipal deliberou aprovar o Programa Vocação 2008. O grande sucesso 

obtido por este programa desde 2005, assim como por outros Programas semelhantes 
promovidos pela Câmara Municipal de Ílhavo, justificam a sua continuidade e são testemunho 
de uma aposta ganha na importância da ocupação dos tempos livres dos jovens, 
nomeadamente em tempo de aulas, através de actividades que contribuem significativamente 
para o enriquecimento da sua formação pessoal, e que funcionam em simultâneo como 
complemento da sua formação académica.

A Câmara Municipal de Ílhavo assume uma vez mais um papel importante na dinamização 
de iniciativas que permitam atingir tais objectivos. Os alunos candidatos ao Programa Vocação 
terão oportunidade de trabalhar em projectos nas seguintes áreas vocacionais: Educação 
Ambiental e Sensibilização Ambiental; Fomento da Actividade Desportiva; Apoio à Juventude; 
Protecção Civil; Valorização e Promoção da História e do Património e Animação Cultural.

Este programa desenrolar-se-á de acordo com o seguinte calendário:
1º Turno: - Janeiro/Março 2008:
data limite de entrega das candidaturas - 30 de Novembro de 2007.
2º Turno: -  Abril/Junho 2008: 
data limite de entrega das candidaturas - 29 de Fevereiro de 2008.
3º Turno: - Outubro/Dezembro 2008:
data limite de entrega das candidaturas - 29 de Agosto de 2008.

2 -  VI CONCURSO LITERÁRIO JOVEM  
Com o objectivo de fomentar hábitos de leitura nas camadas jovens, criar e/ou consolidar 

hábitos de escrita, promover a escrita/valorizar a expressão literária, a Câmara Municipal de 
Ílhavo vai realizar  mais uma edição do Concurso Literário Jovem.

Este concurso é dirigido aos alunos das Escolas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e poderão 
participar alunos de qualquer estabelecimento de ensino do Concelho de Ílhavo, até ao 9º 
ano de escolaridade, que poderão concorrer nas modalidades de texto narrativo e texto 
poético.

A todos os autores será entregue um certificado de participação, cabendo ainda aos três 
primeiros classificados de cada categoria, prémios sob a forma de material didáctico, no 
valor de 100 euros para o 1º classificado, 50euros para o 2º classificado e 25 euros para o 
3º classificado.

O prazo de entrega dos trabalhos decorre entre o dia 15 de Outubro de 2007 e o dia 14 
de Março de 2008, devendo os mesmos serem entregues por mão própria ou enviados por 
correio, com aviso de recepção e endereçados para a Câmara Municipal de Ílhavo - IV 
Concurso Literário Jovem - Avenida 25 de Abril -3830-044 Ílhavo.
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3 - PROGRAMA DE APOIO A PROJECTOS EDUCATIVOS 2007/2008
Foi deliberado proceder à aprovação do Programa de Apoio a Projectos Educativos 

(PAPE), da Câmara Municipal de Ílhavo. Já na sua 5ª edição (implementado pela CMI no 
ano de 2002), o PAPE tem como principal objectivo incentivar a implementação e o 
desenvolvimento de projectos que possibilitem uma melhoria efectiva da qualidade da 
Educação no Concelho de Ílhavo, com o envolvimento directo da Comunidade Educativa.

Este apoio materializa-se no financiamento de projectos dos Jardins de Infância da rede 
pública e Escolas Básicas do 1º Ciclo, assim como das Escolas de 2º e 3º ciclos e Escolas 
Secundárias, privilegiando as áreas do Ambiente, da Educação para a Cidadania, e da 
Cultural Local podendo abarcar outras que o júri entenda como relevantes para a Comunidade 
Educativa. 

A apresentação das candidaturas a este projecto deverá ser feita até 30 Novembro 2007, 
a  análise e decisão da CMI sobre as mesmas decorrerá até 15 de Dezembro 2007, estando 
previsto o início da implementação dos projectos a 3 de Janeiro 2008 e até ao final do 
presente ano lectivo.

As candidaturas admitidas a este Programa ficam habilitadas a um subsidio que poderá 
comparticipar até 80% dos custos totais do projecto, devendo os restantes 20% serem 
financiados pelo proponente. O valor orçamentado pela Câmara Municipal de Ílhavo para 
este Programa é de 25.000 Euros.	

4 -  SUBSÍDIO DE ESTUDO DO ANO LECTIVO  DE 2007 / 2008
Foi deliberado aprovar a atribuição de Subsídios de Estudo a alunos carenciados com 

o valor unitário definido em dois Escalões (A e B), no valor de 50 euros, para o Escalão A, 
(para 324 alunos) e 30 euros, para o Escalão B (para 67 alunos), devidamente identificados 
e de acordo com os três Agrupamentos de Escola do Município de Ílhavo.

5 - SUBSÍDIO ÀS ESCOLAS DO 1º CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA PARA EXPEDIENTE 
E LIMPEZA

O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição dos subsídios para expediente e 
limpeza às Escolas Básicas do 1º Ciclo (no valor de 18.645 Euros) e aos Jardins-de-Infância 
da rede pública do Concelho de Ílhavo (no valor de 4.375 Euros), para o ano lectivo 2007/2008.

6 - SUBSÍDIO ÀS ESCOLAS DO 1º CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA PARA 
COMUNICAÇÕES /TELEFONE

O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição dos subsídios para despesas de 
comunicação (via telefone) às Escolas Básicas do 1º Ciclo (no valor de 6.790 Euros) e aos 
Jardins-de-Infância da rede pública do Concelho de Ílhavo (no valor de 2.410 Euros), para 
o ano lectivo 2007/2008.

7 - PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOÃO 
CARLOS CELESTINO GOMES.

O Executivo Municipal aprovou o Protocolo de utilização do Pavilhão Desportivo da Escola 
Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, celebrado entre o Município de Ílhavo e a 
referida Escola. O objectivo deste protocolo é rentabilizar os equipamentos desportivos 
existentes no Município. Assim o presente Protocolo confere à CMI o direito de utilizar o 
Pavilhão Desportivo de  Segunda à Sexta-feira das 18h:30 às 21h:30 horas, bem como o
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uso das instalações desportivas para outras actividades, nomeadamente a sua utilização 
aos sábados, sempre que solicitada a cedência ao Conselho Executivo da Escola Secundária 
Dr. JCCG, com a antecedência mínima de 72horas.

Ao abrigo deste Protocolo a CMI obriga-se a assumir os custos inerentes à certificação 
das instalações desportivas, a efectuar o pagamento do aluguer das instalações no valor 
de 600¤, para colmatar as dispensas inerentes com recursos humanos e materiais. A CMI 
assume ainda o apoio técnico em termos de intervenção nas reparações primárias na rede 
de água e manutenção/ limpeza das redes de colectores de esgotos da área dos espaços 
exteriores da escola e da sua estação elevatória de esgotos, facultando ainda ao abrigo 
deste protocolo a utilização gratuita de 2 pistas na Piscina Municipal de Ílhavo duas vezes 
por semana no valor de 160¤ mensais, em horário compatível com a disponibilidade da 
piscina, para formação de alunos ministrada pelos professores da escola, no âmbito do 
desporto escolar.

Ainda segundo o mesmo Protocolo as Obrigações da Escola Secundária Dr. João Carlos 
Celestino Gomes são, entre outras, assumir a substituição do equipamento desportivo 
existente dentro do pavilhão (tabelas e balizas), logo que receba do Ministério de Educação 
a respectiva dotação financeira e ceder o pavilhão e os respectivos balneários devidamente 
limpos e prontos a serem utilizados;

O Protocolo foi assinado na Escola Secundária imediatamente após a reunião do Executivo 
Camarário.

8 - ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CMI E O NOVO ESTRELA DA GAFANHA DA 
ENCARNAÇÃO

O Executivo Municipal aprovou por unanimidade o Acordo de Cooperação relativamente 
ao ano de 2007, entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o Novo Estrela da Gafanha da 
Encarnação que estipula, entre outros, o apoio logístico (materializado na cedência de 
utilização de Pavilhões Desportivos) e apoio financeiro no valor de 7.500 Euros, atribuído da 
seguinte forma:

- Actividade desportiva : 	
- Equipa de Futebol 11 sénior (2ª divisão regional): 3.000 euros	
- Equipas de FutSal (Seniores e juniores campeonatos regionais da AFA): 2.000 	
- Xadrez: 500 euros

- Aquisição de uma carrinha de transporte: 2.000 euros

9- ASSOCIAÇÃO SHARPIE CLUB (PORTUGAL) - APOIO CMI
O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um subsídio pontual à Associação 

Sharpie Club (Portugal) com sede em Ílhavo, no valor de 1.250 euros, para apoio ao  da sua 
actividade e respectivas acções durante o ano 2007, nomeadamente o apoio na prova do 
campeonato Europeu realizado em Inglaterra.

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

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