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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 2 de Junho de
2008 no centro de Educação Ambiental(Gafanha D`Aquém):

1 - Ponte da Barra / Ciclovia da Barra
Ligação  da pista ciclável da Ponte da Barra à ciclovia da Barra
No âmbito da obra de reabilitação da Ponte da Barra, foram executados passeios e

criadas condições de utilização dos mesmos para a circulação de peões e ciclistas, em
ambos os sentidos de circulação, passeios esses que não têm continuidade nos lanços
contíguos, nomeadamente a Poente.

Por questões de segurança na circulação de peões e ciclistas é fundamental a interligação
dos passeios da Ponte ao circuito pedonal e de ciclistas em execução pela Câmara Municipal
na Barra, circuito esse que utiliza o vão da Passagem Inferior localizada a poente da Ponte.

O Presidente da EP e o Presidente da CMI celebraram um acordo de colaboração CMI/EP,
para realização destes trabalhos de interligação entre as pistas e criar assim as condições
de segurança indispensáveis ao bom funcionamento das mesmas. O Executivo Municipal
ratificou este acordo.

Assim, e no âmbito do referido acordo, a EP, responsável pelo projecto, contribuirá no
domínio financeiro para a execução da obra (87.600 euros), enquanto a CMI fica responsável
pela execução e fiscalização da obra.

Foi solicitada proposta à firma que está a executar a empreitada de “construção de
Ciclovia da Barra”, dada a urgência na realização destes trabalhos. A proposta apresentada
pela firma PAVIAZEMÉIS, LDA., encontra-se dentro dos preços correntes no mercado, face
ao tipo e quantidade de trabalho a executar. Assim sendo o Executivo Municipal deliberou
adjudicar este trabalho a esta firma, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo
136.º do Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março, pelo valor da proposta apresentada - 87.588,12
¤ + IVA, estando a sua conclusão apontada para os primeiros dias de Julho de 2008.

2 - Ligação da Rua da Fonte, Nó PS4 (Gaf. Encarnação) à A25
O Executivo Municipal tomou conhecimento que a  obra de “Ligação da Rua da Fonte/Nó

PS4 / A25 - Gafanha da Encarnação”, se encontra em pleno desenvolvimento, tendo aprovado
a minuta do contrato.

A construção desta obra, a cargo da firma Rosas Construtores, em muito contribuirá para
a segurança rodoviária no Município de Ílhavo, resolvendo-se assim a situação mais crítica
existente actualmente na rede viária municipal.

3 - Parecer CMI - Ampliação do Sistema Regional do Carvoeiro
O Executivo Municipal deliberou aprovar o parecer emitido sobre a ampliação do Sistema

Regional do Carvoeiro.
Face à necessidade e preciosidade do bem essencial que é a água, este processo de

ampliação do Sistema Regional do Carvoeiro é muito importante para a garantia de
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fornecimento de água com a qualidade e quantidade necessárias às exigências de futuro.
Com esta operação serão assim garantidas as necessidades presentes dos Municípios
associados, bem como o fornecimento a outros municípios da região, nomeadamente Oliveira
do Bairro e Vagos.

4 - Acordos de Cooperação CMI / IPSS
O Executivo Municipal deliberou aprovar Acordos de Cooperação com oito Instituições

Privadas de Solidariedade Social, num valor total de 64.600 euros, distribuídos pelas
Instituições de acordo com a tabela em anexo, como forma de apoio à concretização dos
seus Planos de Actividades para o ano de 2008.

Associações  Solidariedade Social:
Centro Paroquial de Assistência e Formação D. Manuel Trindade Salgueiro
Centro Social e Paroquial N.ª S.ª da Nazaré
Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação
Sociedade de S. Vicente de Paulo Conferência de Ílhavo
Fundação Prior Sardo
Obra da Providência
Património dos Pobres de Ílhavo
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

5 - Acordos de Cooperação CMI / Associações Juvenis
O Executivo Municipal deliberou aprovar Acordos de Cooperação com  três Associações

Juvenis, num valor total de 14.750 euros, distribuídos pelas Associações de acordo com a
tabela em anexo, como forma de apoio à concretização dos seus Planos de Actividades
para o ano  2008.

 
Associação
Grupo de Jovens A Tulha
Grupo de Jovens da Praia da Barra
Grupo de Jovens A Torre

6 - Acordos de Cooperação CMI / Associação de Pais da Cambeia
O Executivo Municipal deliberou aprovar um acordo de cooperação com a Associação

de Pais e Encarregados de Educação da Escola nº2 de 1º Ciclo e Jardim de Infância da
Cambeia (Gafanha da Nazaré), num valor total de 13.555 euros, como forma de apoio aos
serviços e equipamento do ATL e Cantina, e também como forma de apoio à concretização
dos seus Planos de Actividades para o ano lectivo de 2007 / 2008.

7 - Protocolo de Colaboração CMI / AEMA
O Executivo Municipal ratificou o Protocolo de Cooperação entre os Associados da AEMA

- Associação Europeia de Municipalidades com Marina/Portos de Recreio, aprovado no
último Congresso da AEMA realizado a 15 de Maio de 2008.

Assim, e no âmbito deste protocolo, é criado o “Espaço AEMA -  EA”, que será  um
espaço de exposição e informação sobre a actividade Municipal de cada Associado,
comprometendo-se cada membro a disponibilizar a informação que entenda constar no
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Valor do Acordo
5.000 ¤
6.900 ¤
4.000 ¤
2.500 ¤

12.000 ¤
4.200 ¤

14.400 ¤
12.100 ¤

Valor do Acordo de Cooperação
6.100 ¤
6.200 ¤
2.450 ¤



referido espaço, nomeadamente os Boletins Municipais ou outras publicações.
Ainda no âmbito deste Protocolo, foi criado o “Passaporte AEMA” (PA), para membros

Associados, programa que consiste num programa de assistência em viagem, destinado
unicamente a ser utilizado em Países diferentes daquele em que é emitido, e tem validade
nas áreas geográficas das Municipalidades suas subscritoras.

Os titulares do PA receberão acompanhamento especial do Município membro da AEMA,
sempre que solicitado e em caso de acidente de saúde ou viatura, roubo, ou outra circunstância
de natureza grave, excepcional e fortuita.

8 - Protocolo de Colaboração entre a CMI e a Escola Secundária de Ílhavo
O Executivo Municipal aprovou um Protocolo de Colaboração entre a CMI e a Escola

Secundária João Carlos Celestino Gomes, segundo o qual a CMI se compromete a acolher
dois estagiários na área de Formação Tecnológica. Os estagiários terão um orientador de
estágio designado pela Escola e trabalhará em estreita colaboração com o monitor da
entidade de estágio (CMI), com uma duração de 210 horas.

9 - Subsídio pontual à Abimota
O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar a atribuição de um apoio

publicitário de 1.500 euros à realização do Grande Prémio de Ciclismo Abimota, o qual terá
uma “Meta Autarquias” na Cidade de Ílhavo e a “Meta Bolinhas” na passagem da Costa
Nova.

Grata pela atenção dispensada a este assunto, apresento os meus melhores cumprimentos

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