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I-   Reunião de Câmara  - Seg. 17 MAR 2008
Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do

Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 17 de Março de
2008:

1- ATRIBUIÇÃO DE CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS -  FERIADO MUNICIPAL A 24 MAR
Foi deliberado aprovar a atribuição de um conjunto de Condecorações Municipais,

realizando-se a sua entrega na Sessão Solene Evocativa do Feriado Municipal no próximo
dia 24 de Março 2008, aos seguintes Cidadãos/Entidades:

Medalha do Concelho em Vermeil:
Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré
Manuel Margaça
Alexandre Nunes
Joaquim Coelho

Medalha de Dedicação:
Fernando Conde
Hélder Viana

MEDALHA DO CONCELHO EM VERMEIL
O Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré tem desenvolvido ao longo dos seus vinte

e cinco anos de vida, um trabalho notável ao nível da etnografia e do folclore, representando
com zelo e dedicação a Cidade da Gafanha da Nazaré e o Município de Ílhavo, sendo um
parceiro de grande importância para a Câmara Municipal de Ílhavo, tendo capacidade para
assumir e gerir compromissos de relevante importância social, cultural e política.

O Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré é uma Associação merecedora do respeito
e da consideração de todos e é receptora de parte importante do nosso investimento de
confiança na construção de um Município mais desenvolvido, nomeadamente na valorização
dos seus Cidadãos e na sua promoção:

Foi deliberada a atribuição da Medalha do Concelho em Vermeil

MEDALHA DO CONCELHO EM VERMEIL
O Cidadão Manuel Margaça, Munícipe de Ílhavo residente em Cuxhaven, Alemanha, tem

desenvolvido ao longo da sua vida um trabalho notável ao nível da preservação e da promoção
dos valores da história e da cultura do Município de Ílhavo, coordenando e dinamizando
várias acções junto da Comunidade Portuguesa e Ilhavense.

O Cidadão Manuel Margaça é um exemplo Cidadão empenhado na dinamização social
da Comunidade Ilhavense de Cuxhaven, assumindo um papel relevante na gestão da
geminação existentes entre o Município de Ílhavo e o Município de Cuxhaven, sendo um
Cidadão solidário e activo na construção e promoção do Município de Ílhavo.

Foi deliberada a atribuição da Medalha do Concelho em Vermeil.
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MEDALHA DO CONCELHO EM VERMEILL
O Cidadão Joaquim António Pinto Coelho, Munícipe de Ílhavo residente em Newark,

Estados Unidos da América, tem desenvolvido ao longo da sua vida um trabalho notável ao
nível da preservação e da promoção dos valores da história e da cultura do Município de
Ílhavo, coordenando e dinamizando várias acções junto da Comunidade Portuguesa e
Ilhavense.

O Cidadão “Jack” Coelho é um exemplo Cidadão empenhado na dinamização social da
Comunidade Ilhavense de Newark, assumindo um papel relevante na gestão da geminação
existentes entre o Município de Ílhavo e o Município de Newark, sendo um Cidadão solidário
e activo na construção e promoção do Município de Ílhavo.

Foi deliberada a atribuição da Medalha do Concelho em Vermeil

MEDALHA DO CONCELHO EM VERMEILL
O Cidadão Alexandre Manuel Santana Nunes, Munícipe de Ílhavo residente em NewBedford,

Estados Unidos da América, tem desenvolvido ao longo da sua vida um trabalho notável ao
nível da preservação e da promoção dos valores da história e da cultura do Município de
Ílhavo, coordenando e dinamizando várias acções junto da Comunidade Portuguesa e
Ilhavense e exercendo actualmente as funções de Presidente da Direcção da Associação
Humanitária Os Amigos de Ílhavo de NewBedford.

O Cidadão Alexandre Manuel Santana Nunes é um exemplo Cidadão empenhado na
dinamização social da Comunidade Ilhavense de NewBedford, assumindo um papel relevante
na gestão da geminação existentes entre o Município de Ílhavo e o Município de NewBedford,
sendo um Cidadão solidário e activo na construção e promoção do Município de Ílhavo.

Foi deliberada a atribuição da Medalha do Concelho em Vermeil

MEDALHA DE DEDICAÇÃO EM VERMEILL
O Sr. Hélder Manuel Deus Viana prestou serviço na Câmara Municipal de Ílhavo durante

31 anos (entrada para o Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Ílhavo a 1 de Junho
de 1976), assumindo as suas funções como Assistente Administrativo (entre outras), tendo
passado à situação de aposentado a 2 de Março de 2007, tendo servido com dedicação,
excepcional zelo, competência e espírito de bem servir, assumindo-se como um funcionário
atento, activo e colaborador nas várias tarefas.

Foi deliberada a atribuição da Medalha de Dedicação em Vermeil

MEDALHA DE DEDICAÇÃO EM PRATA
O Sr. Fernando Ribau Lopes Conde prestou serviço na Câmara Municipal de Ílhavo

durante 17 anos (entrada para o Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Ílhavo a 11
de Fevereiro de 1990), assumindo as suas funções como Fiscal de Obras Municipais, tendo
passado à situação de aposentado a 18 de Outubro de 2007, tendo servido com dedicação,
excepcional zelo, competência e espírito de bem servir, assumindo-se como um funcionário
atento, activo e colaborador nas várias tarefas.

Foi deliberada a atribuição da Medalha de Dedicação em Prata

2 - V CONCURSO DE FOTOGRAFIA “OLHOS SOBRE O MAR”
No seguimento do grande sucesso obtido com a realização das edições anteriores do

Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”, quer ao nível da quantidade quer ao nível da
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qualidade dos trabalhos recebidos, o Executivo Municipal aprovou hoje as Normas de
Participação no V Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”.

Este concurso, conta mais uma vez com o apoio do Centro Português de Foto-
grafia/Ministério da Cultura, da revista FotoDigital e do Diário de Aveiro. O concurso, será
de âmbito nacional, nas categorias cor e preto/branco, decorrendo até ao dia 16 de Junho.

Atendendo ao facto de se viver este ano o 110º aniversário da restauração do  Município
de Ílhavo, é excepcionalmente criada uma Secção Especial denominada “Património Histórico-
Marítimo Ilhavense”, à qual cada fotógrafo poderá concorrer com uma fotografia em cada
uma das categorias (cor e p/b), que retrate a temática.

A entrega dos prémios acontecerá em Agosto, mês em que os 50 melhores trabalhos
irão ficar expostos na Sala de Exposições Temporárias (Porão de Salgado) do Navio Museu
Santo André.

Mais informações em www.cm-ilhavo.pt, na própria Câmara Municipal, através do telefone
234 329 602 ou do e-mail geral@ilhavo.pt.

3 - HOMOLOGAÇÃO DA CANDIDATURA: REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DAS
GAFANHAS DA ENCARNAÇÃO E CARMO - 1ª Fase

O Executivo Municipal tomou conhecimento da homologação pelo Secretário de Estado
do Desenvolvimento Regional da Candidatura da Rede de Águas Residuais e Pluviais das
Gafanhas da Encarnação e Carmo. Esta Candidatura agora homologada, culmina um longo
processo de quatro anos de diligências do Presidente da CMI junto da Autoridade de Gestão,
revestindo-se de relevante importância pelo apoio de cerca de 664.200 euros (cerca de 65%
de comparticipação a fundo perdido, do investimento elegível) para um investimento total
de cerca de 1.110.000 euros. Esta importante obra encontra-se nas últimas semanas de
execução.

 4 - ZONAMENTO 2008
O Executivo Municipal tomou conhecimento do parecer que o Presidente da CMI enviou

para a Direcção Geral dos Impostos sobre a alteração ordinária do Zonamento que serve
de base à definição dos coeficientes de localização do IMI para o Município de Ílhavo. Nesse
parecer, genericamente positivo a CMI alertou o Ministério das Finanças para algumas
questões importantes para a boa gestão deste processo, incluindo algumas propostas de
alteração de pormenor face à proposta da DGI.

A posição de base da CMI, assumida desde a entrada em vigor da actual Lei,  defendendo
a atribuição de um coeficiente de localização de 1,5 às zonas da Praia da Barra e da Costa
Nova, e de 1,0 para todo o resto do Município, foi relembrada. No entanto, a defesa absoluta
desta posição carece de sabermos os valores líquidos da cobrança de IMI no Município no
ano 2007, e dos valores das deduções feitas (ou a fazer) pela aplicação da Portaria 1022/2006,
para que a CMI possa gerir com informação de maior qualidade, os pareceres sobre os
coeficientes de localização e a definição das taxas de IMI, o que lamentavelmente não temos
ainda, pese embora tenhamos múltiplas solicitações aos Serviços das Finanças.

5 - REPAVIMENTAÇÃO PARCIAL DA AVENIDA JOSÉ ESTÊVÃO - GAF. DA NAZARÉ
O Executivo Municipal deliberou aprovar o contrato para a execução da obra de

repavimentação parcial da Avenida José Estêvão na Gafanha da Nazaré. Esta obra, no valor
de 55.608 euros, está a cargo da empresa Rosas Construtores e estará executada até ao
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final do mês de Maio.

II - IV Aniversário da Escola Municipal de Educação Rodoviária
A Câmara Municipal de Ílhavo vai comemorar, no próximo dia 18 de Março (terça-feira),

o 4º Aniversário da Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER), tendo preparado um
programa especial para esse dia.

Para assinalar mais um ano de existência, a EMER contará com a presença especial da
Escola Segura da Guarda Nacional Republicana, bem como dos Bombeiros Voluntários de
Ílhavo que, para além de disponibilizarem viaturas para visita por parte das Crianças,
promoverão acções de sensibilização rodoviária.

A apresentação da Escola Segura da GNR apostará na prevenção e na estimulação de
comportamentos defensivos, enquanto que a apresentação dos Bombeiros Voluntários de
Ílhavo incidirá sobre comportamentos a adoptar em caso de acidente.

Para além da parte formativa, todas as Crianças poderão ainda usufruir da pista de
simulação bem como de várias actividades lúdicas, como por exemplo expressão plástica
e outras, especialmente preparadas para este dia de festa. As sessões decorrerão da parte
da manhã, das 9.30 às 12.00 horas.

A Escola Municipal de Educação Rodoviária foi inaugurada no dia 18 de Março de 2004,
sendo o corolário de uma aposta, partilhada em protocolo com o Governo Civil de Aveiro e
a Direcção Geral de Viação, na criação de um importante instrumento de formação e
sensibilização da população para a boa utilização da via pública.

Desde a sua abertura, a Escola Municipal de Educação Rodoviária, situada junto à Piscina
Municipal da Gafanha da Nazaré, já foi visitada por 8.508 Crianças e Jovens de vários
estabelecimentos de ensino do Município de Ílhavo e de toda a região Centro, sendo que
2.023 fizeram-no durante o último ano.

A EMER está direccionada, preferencialmente, para crianças e jovens do 3º ao 6º ano
de escolaridade podendo, em certos casos específicos, receber visitas de outros níveis de
ensino, desde o pré-escolar ao ensino secundário, bem como o público em geral que, todos
os quartos sábados de cada mês, queiram visitar a Escola.

Em termos de funcionamento, a EMER pode receber, diariamente, quatro grupos de 25
alunos, dois da parte da manhã e os restantes da parte da tarde, sendo que cada sessão
tem a duração de uma hora e trinta minutos, distribuídos por uma parte teórica, em sala de
aula, e uma parte prática, na pista. As marcações das visitas, que são gratuitas, poderão
ser efectuadas junto da Câmara Municipal de Ílhavo.

Durante o presente ano lectivo, a Escola Municipal de Educação Rodoviária do Município
de Ílhavo apresentará novos serviços, tendo em vista a captação de novos públicos, com
o objectivo de alargar a sensibilização e a formação ao nível da segurança rodoviária a todos
os estratos da população do Município e da região centro, estando também previstas novas
ocupações para este espaço de excelência e com condições bastante atractivas.

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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