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I - REUNIÃO DE CÂMARA  - SEG. 25 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 25 de Junho de 
2007:

1 - Acordos de Cooperação 2007 CMI - Associações do Município
O Executivo Municipal deliberou aprovar, Acordos de Cooperação com 47 Associações 

 do Município, da área da Cultura, Acção Social, Desporto, Juventude e Escuteiros, no valor 
total de 260.650 euros.

A sessão de assinatura pública destes Acordos de Cooperação, está agendada para 
data a anunciar em breve.

Na gestão da Câmara Municipal de Ílhavo que temos em desenvolvimento e na construção 
permanente de mais e melhor para o nosso Município, são assumidas como muito importantes 
as acções de parceria e o apoio à actividade das Associações, que nas várias áreas de 
actividade, realizam um importante trabalho para a População. O balanço muito positivo do 
trabalho de parceria que temos realizado nos últimos anos, motiva-nos a continuar, gerindo 
a cada momento as dificuldades e as oportunidades que se nos deparam.

Terminado o trabalho de preparação do plano de acção do presente mandato e em 
particular do presente ano 2007 (e que está em plena execução), definidas as metodologias 
da cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo e as Associações, é assumida a 
determinação em aprofundar essa cooperação que tão bons frutos tem dado para a Câmara 
Municipal de Ílhavo, para as Associações e para o Município.

2. Zona Industrial da Mota / ponto da situação
O Executivo Municipal tomou conhecimento de um relatório sobre o ponto de situação 

ao nível das construções, licenciamento e regularidade da operação desenvolvida por todos 
os industriais titulares de lotes da Zona Industrial da Mota, no âmbito do acompanhamento 
regular que tem vindo a ser realizado.

O relatório apresentado testemunha, mais uma vez, que a gestão que a Câmara Municipal 
de Ílhavo tem vindo a imprimir à Zona Industrial da Mota tem dado bons frutos, com o 
acentuado crescimento quer de unidades industriais em laboração, quer, sobretudo, de 
situações resolvidas ao nível da tramitação de licenciamentos e regularização de novos 
titulares dos lotes e unidades industriais.

Apresentamos um sumário dos aspectos mais relevantes, com os dados respeitantes 
aos anos de 2007, 2006,  2004  e 2002:

Nº de lotes com unidades em laboração
Nº de lotes com unidades em construção
Nº de lotes sem obras (dentro do prazo fixado)
Nº de lotes para vender
Nº de lotes em processo de reversão
Nº de lotes com situação em apreciação

informação

2007
53
15
0
3
9
0

2006
45
6
9
0
8
8

2004
27
20
9
0
13
9

2002
11
22
46
0
0
1



É importante destacar os seguintes aspectos:

a) O número expressivo de situações completamente resolvidas (68);
b) O facto de não existirem lotes “com situação em apreciação”, por estes terem sido 

object ivo de del iberações que v iabi l izaram a sua imediata act ivação;
c) Que, nesta data, e em resultado dos mais recentes processos de reversão concluídos 

com sucesso, a CMI e, actualmente titular dos lotes B4 (4.165m2), M65(4.800m2) e 
N67(2.400m2),  tendo sido del iberado proceder à sua venda imediata.

3. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
O Executivo Municipal aprovou o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

do Município de Ílhavo, terminado que está o período de Discussão Pública deste importante 
documento, que decorreu de 31 de Maio a 15 de Junho, e tendo recebido parecer positivo 
da respectiva Comissão Municipal. O documento segue agora para aprovação da Assembleia 
Municipal de Ílhavo.

4. Futsal Grupo Desportivo da Gafanha e NEGE - Atribuição de Prémio CMI
O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um prémio extraordinário às 

seguintes Associações:
- G.D. Gafanha -----------1.000 euros pela subida à 2ª Divisão Nacional, Secção de Futsal.
- NEGE --------------------- 500 euros pela subida à 1ª Divisão Distrital, Secção de Futsal.

5. Associação Mini Golfe de Ílhavo - apoio CMI
O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um subsídio pontual à Associação 

Desportiva de Minigolfe Clube de Ílhavo, no valor de 750 euros, para apoio ao arranque da 
sua actividade e respectivas acções durante o ano 2007.

6. Associação de Motoristas da Beira Litoral - apoio CMI
O Executivo Municipal aprovou a atribuição de um subsídio pontual à Associação dos 

Motoristas da Beira Litoral no valor de 1.000 euros, como apoio às acções programadas 
para o ano 2007.

7. Mercado Municipal de Ílhavo - alteração ao Regulamento e às Taxas.
Considerando que se verifica um manifesto desajustamento entre o Regulamento do 

Complexo do Mercado Municipal de Ílhavo actualmente em vigor, nomeadamente no que 
diz respeito ao seu horário e às tabelas de taxas que se aplicam no seu regulamento, o 
Executivo Municipal deliberou aprovar um conjunto de alterações ao Regulamento e às 
Taxas.

Esta matéria segue agora para apreciação da Assembleia Municipal de Ílhavo.

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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