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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 23 de Junho
de 2008:

1 - ACORDOS DE COOPERAÇÃO 2008 CMI - JUNTAS DE FREGUESIA
O Executivo Municipal deliberou aprovar, os Acordos de Cooperação com as Juntas

de Freguesia do Município, assumindo por esta via um investimento de 217.732 euros, para
realização de obras nas seguintes áreas:

- Limpeza regular de bermas das ruas e arruamentos;
- Melhoramento de ruas e caminhos;
- Desobstrução e limpeza regular e emanilhamento de valas;
- Realização de pequenas obras de construção civil;
- Realização de obras nos cemitérios.
O valor do investimento da Câmara Municipal de Ílhavo nas acções de obras das Juntas

de Freguesia neste ano 2008, tem a seguinte dimensão financeira:
- Junta de Freguesia de S. Salvador: 96.600 euros;
- Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré: 71.900 euros;
- Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação: 33.110 euros;
- Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo: 16.122 euros.
Refira-se que comparativamente com os valores dos Acordos de Cooperação de 2007,

a CMI concretiza um aumento de cerca de 10% nos Acordos de Cooperação de 2008.
Os Acordos de Cooperação serão assinados na primeira semana de Julho.

2 - ACORDOS DE COOPERAÇÃO 2008 CMI - ASSOCIAÇÕES CULTURAIS
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.

No seguimento das opções políticas assumidas pela Câmara Municipal de Ílhavo no
que respeita ao relacionamento e à cooperação com as Associações do Município, o
Executivo Municipal deliberou aprovar os seguintes Acordos de Cooperação 2008 com
Associações Culturais:

Acordos de Cooperação 2008 CMI / Associações
Associações Culturais:
Escola de Música Gafanhense
Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré
Filarmónica Gafanhense - “Música Velha”

informação

Valor

3.000 ¤
(*)19.000 ¤
12.500 ¤



Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo - “Musica Nova”
Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo
Rancho Folclórico da Gafanha da Encarnação “As Ceifeiras”
Associação Amigos da Malha da Carvalheira
GRAL - Grupo Recreativo Amigos da Légua
Grupo de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo
Associação de Moradores da Srª. dos Campos
Grupo de Folclore “O Arrais”
Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros” da Costa Nova
Confraria Gastronómica do Bacalhau
Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas”
Associação Recreativa e Cultural “Chio-Pó-Pó”
Confraria Camoniana Associação de Ílhavo

(*) Este valor inclui 6.000 euros da comparticipação da CMI para a Festa e Procissão
da Nossa Senhora dos Navegantes.

A sessão de assinatura pública destes Acordos de Cooperação será realizada na primeira
semana de Julho.

3 - ACORDO DE COOPERAÇÃO 2008 CMI - BOMBEIROS
Foi aprovado pelo Executivo Municipal um Acordo de Cooperação entre a CMI e a

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, renovando-se assim uma
importante parceria entre estas duas entidades, e dando-se continuidade ao investimento
da CMI na importante actividade desenvolvida por esta Associação.

Neste Acordo de Cooperação 2008 a Câmara Municipal de Ílhavo, além de continuar
a assumir as suas responsabilidades legais no que respeita ao pagamento dos seguros do
pessoal dos Bombeiros, e a parceria para a construção do novo Quartel, assumiu o seguinte
compromisso de apoio financeiro directo à Associação dos Bombeiros de Ílhavo:

Actividade regular:
- comparticipação em salários, energia, combustível, piquete fim-de-semana,...
» 39.500 euros;

Fundo Social (apoio social ao Bombeiro Voluntário)
» 500 euros.

4 - ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO PONTUAL AO CLASSIC CLUBE DE PORTUGAL
O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar a atribuição de um subsídio

pontual de 2.000 euros ao Classic Clube de Portugal como forma de apoio à realização da
4ª edição do Rali Automobilia, cujas provas decorreram em boa parte no Município de Ílhavo,
nos dias 24 e 25 de Maio 2008.

A Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Florbela Maria Frade Serra, Dr.ª
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14.000 ¤
11.500 ¤
2.800 ¤
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3.300 ¤
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750 ¤
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6.500 ¤
5.500 ¤
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1.400 ¤


