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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada ontem Segunda-feira, dia 6 de Julho de
2009:

1 - Adjudicação da Circular Nascente a Ílhavo
O Executivo Municipal deliberou aprovar a adjudicação da construção da “Circular

Nascente a Ílhavo” à empresa “Victor Almeida e Filhos, SA” pelo valor de 1.851.375 euros.
O prazo de execução desta obra é de 6 meses.

Esta é uma obra muito importante para o Município de Ílhavo, dado o seu principal
objectivo de fazer a ligação por variante entre a Via de Cintura Poente e a Via de Ligação à
A17, possibilitando o descongestionamento do centro da Cidade de Ílhavo e a estruturação
urbana da zona Nascente da Cidade.

2 - Adjudicação da obra de requalificação/beneficiação da E.N. 109
Foi aprovada pelo Executivo Municipal a adjudicação da obra de requalificação/beneficiação

da E.N. 109 á  empresa “Paviazeméis - Pavimentações de Armazéns, Lda” pelo valor de
1.764.892 euros, estando o seu prazo de execução previsto para 9 meses.

Esta obra comporta a requalificação geral desta via urbana, nomeadamente ao nível dos
sistemas de recolha das águas pluviais, dos Passeios, da Iluminação Pública, do Mobiliário
Urbano, bem como da renovação de todo o Pavimento, elevando a sua qualidade urbana
e a segurança dos seus utilizadores.

3 - Acordos de Cooperação 2009 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 215.650 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 2009, tem a seguinte dimensão financeira:
- Junta de Freguesia de S. Salvador: 98.050 euros;
- Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré: 68.600 euros;
- Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação: 33.100 euros;
- Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo: 15.990 euros.

Os Acordos de Cooperação serão assinados proximamente.

4 - Atribuição de subsídios pontuais a Associações do Município
O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar a atribuição de subsídios

pontuais a várias Associações do Município:
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- Associação Sharpie Clube - 12.500¤, sendo dez mil euros como forma de apoio
extraordinário à realização do Campeonato Europeu de Sharpies e 2.500 ¤ de apoio às
actividades correntes, nomeadamente manutenção das instalações e provas regionais e
nacionais.

- Cruz Vermelha Portuguesa (delegação de Aveiro) - 2.500¤, como forma de apoio aos
serviços prestados por esta Instituição nas praias do Município durante os meses de Verão.

- Clube de Mini Golfe da Costa Nova - 350¤, como forma de apoio publicitário à presença
de dois atletas deste Clube no Campeonato Europeu de Mini Golfe em Odense, na Dinamarca.

- Associação de Pais da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação - 600¤, como forma de apoio
à concretização do seu Plano de Actividades para o ano lectivo 2008/2009.

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

do Município de acordo com a tabela em anexo, como forma de apoio à concretização dos
seus Planos de Actividades para o ano de 2009.

Associação
Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo
Novo Estrela da Gafanha da Encarnação

6 - Filarmónica Gafanhense - Declaração de Utilidade Pública
O Executivo Municipal tomou conhecimento da declaração de utilidade pública recentemente

atribuída à Filarmónica Gafanhense/Musica Velha. A CMI congratula-se por este facto honroso
e merecido, aproveitando o ensejo para desejar à Filarmónica Gafanhense as maiores
venturas, e continuação de um desempenho exemplar na divulgação da cultura e representação
do Município de Ílhavo.

7 - Representantes CMI nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos Escolares
O Executivo Municipal deliberou aprovar como representantes da CMI, nos Conselhos

Gerais dos Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias do Município, o seu Presidente,
a Vereadora com o Pelouro da Educação e o Assessor do Presidente para a Educação.

Grata pela atenção dispensada a estes, apresento os nossos melhores cumprimentos,

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