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I -    Reunião de Câmara  - Seg. 19 MAI 2008
Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do

Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 19 de Maio de
2008:

1 -  Programa Municipal de Ocupação dos Tempos Livres (PMOTL)
Foi deliberado aprovar as normas de participação do programa PMOTL - Programa

Municipal de Ocupação de Tempos Livres 2008.
Assim, e à semelhança do que tem acontecido desde 1999, a Câmara Municipal de Ílhavo

vai mais uma vez promover, através da edição 2008 do PMOTL - Programa Municipal de
Ocupação de Tempos Livres, a ocupação dos tempos livres dos jovens durante o período
de férias escolares.

Este programa, suportado financeiramente pela Câmara Municipal, destina-se a jovens
dos 16 aos 30 anos, decorrerá durante os meses de Julho e Agosto, e é composto por 6
projectos: Ateliers de ATL na Costa Nova, Apoio à Infância, Apoio à Terceira Idade, Animação
de Espaços Lúdicos e Culturais, Apoio Administrativo em projectos da Câmara Municipal
de Ílhavo e Educação Ambiental no Âmbito da Bandeira Azul

Os interessados deverão inscrever-se até ao próximo dia 13 de Junho nos Fóruns
Municipais da Juventude (Ílhavo, Gafanha da Nazaré e Vale de Ílhavo), nos Pólos da Gafanha
da Encarnação e da Gafanha do Carmo da Biblioteca Municipal, assim como na Câmara
Municipal de Ílhavo. A todos os participantes será atribuído um Certificado de Participação
assim como uma bolsa pecuniária, cujo montante varia entre 160 e 250 Euros, consoante
o Projecto.

Mais informações através do 234 329 600 ou em www.cm-ilhavo.pt.

2 - Ciclovias e percursos pedestres - Praia da Barra
As obras de construção da Ciclovia na Praia da Barra avançam a bom ritmo, estando a

sua conclusão prevista para o final do mês de Junho. Conforme noticiado anteriormente,
esta Ciclovia terá um percurso compreendido entre o Largo do Farol e a Ponte da Barra,
com reperfilamento da Avenida João Corte Real. A mesma obra fará a ligação directa às
Ciclovias da Ponte da Barra (incluídas nas obras de beneficiação da Ponte agora em curso),
fruto de um acordo que está a ser ultimado entre a CMI e a EP.

Assim, o acordo de colaboração entre as duas Entidades, visa aproveitar a oportunidade
e as vantagens na simultaneidade na conclusão das obras (Ponte da Barra e Ciclovias da
Praia da Barra), garantindo que sejam criadas condições de utilização nos respectivos
passeios para circulação de peões e ciclistas de forma a ter continuidade nos lanços
contíguos, ligando as duas obras.

O Executivo Municipal aprovou a minuta de contrato desta obra.

3 - Subsídio pontual à Associação Académica da Universidade de Aveiro
O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar a atribuição de um subsídio

pontual de 800 euros à Associação Académica da Universidade de Aveiro como forma de

informação



apoio à realização dos “Campeonatos Nacionais Universitários 2008” e do “Campeonato
Universitário de Surf/Bodyboard 2008”.

4 - Subsídio  à ANDDI / Ilhavenses no campeonato do Mundo de Ciclismo
Foi deliberado aprovar a atribuição de um subsídio pontual no valor de 1.500 euros à

Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Mental (ANDDI), como forma de apoio
à inscrição, viagem e estadia dos atletas Ilhavenses Augusto Pereira e Paulo Oliveira, no 3º
Campeonato do Mundo de Ciclismo.

5 - Subsídio  à ANDDI / Campeonato de Portugal de Ciclismo
Foi também deliberado aprovar a atribuição de um subsídio pontual no valor de 1.000

euros à Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Mental (ANDDI), como forma
de apoio à realização do Campeonato de Portugal de Ciclismo para jovens com deficiência
mental, que esta Associação organizou em colaboração com o CASCI, no Município de
Ílhavo, no passado dia 10 de Maio.

6. Subsídio pontual à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa da Senhora dos
Campos

Foi deliberado aprovar a atribuição de um subsídio pontual no valor de 1.200 euros à
Associação Desportiva, Cultural e Recreativa da Senhora dos Campos, como forma de apoio
às despesas relativas à actuação do Grupo “Central” e ao convívio entre Autarcas e Dirigentes
Associativos após o tradicional jogo de futebol.

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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