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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 16 de Fevereiro
de 2009:

1. CIRCULAR NASCENTE A ÍLHAVO - 1ª FASE - ABERTURA DE CONCURSO  PÚBLICO
O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do concurso público para a construção

da Circular Nascente a Ílhavo - 1ª Fase. Esta é uma obra que vem dar continuidade à Rede
Viária Estruturante do Município de Ílhavo, que fará a ligação entre a primeira rotunda da Via
do Mercado até à rotunda das Lavegadas (na E.N. 109, onde se inicia a Via de Cintura
Poente) passando junto à Escola Secundária de Ílhavo.

O valor da execução da obra é de 2.627.679.00 euros e o seu prazo de execução é de
8 meses.

2. HABITAÇÃO SOCIAL
O Executivo Municipal procedeu à atribuição de três fogos de Habitação Social, que se

encontram devolutos. Esta atribuição é feita de acordo com a lista de classificação dos
candidatos admitidos ao arrendamento, elaborada sobre os critérios técnicos previamente
definidos. Os imóveis são uma moradia térrea em Ílhavo, um apartamento na Gafanha da
Nazaré e outro na Costa Nova.

3. PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO CMI / ASSOCIAÇÕES DE PAIS 2008/2009
O Executivo Municipal deliberou aprovar, os Acordos de Cooperação entre a CMI e mais

duas Associações de Pais, num valor total de cerca de 28.755 euros, referentes à actividade
do ano lectivo 2008/2009.

Os valores dos Protocolos (em euros) atribuídos, são os seguintes:
Associação Valor de Protocolo
Associação de Pais da Escola da Chave
Associação de Pais da Escola EB 1 e Jardim de Inf. da Cambeia

A Câmara Municipal de Ílhavo continua assim, a sua aposta na Educação, apoiando a
concretização dos Planos de Actividades das Associações para o presente ano lectivo, com
especial incidência para as actividades desenvolvidas pelas Associações se Pais com a
parceria da CMI na prestação de serviço de almoço e nas actividades de tempos livres para
as Crianças do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico.

4. PROGRAMA MUNICIPAL FÉRIAS DIVERTIDAS
A ocupação dos tempos livres dos jovens Munícipes através da realização de actividades

de carácter cultural, pedagógico, desportivo e lúdico constitui uma mais valia para os
mesmos, transmitindo-lhes valores importantes enquanto cidadãos.

Por outro lado, a divulgação de modelos de prática desportiva pode constituir um
elemento de motivação e promoção da actividade física e desportiva, assente nos seguintes
conceitos: respeitar e promover uma prática desportiva educativa e saudável; ser variada
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e pluridiscipl inar; possuir uma abrangência social, cultural e ecológica.
Assim, e por considerar importante a promoção de programas de ocupação dos tempos

livres, a Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar o Programa Municipal Férias Divertidas
Páscoa 2009. Este Programa destina-se a Crianças com idade compreendida entre os 6 e
os 14 anos.

O Programa desenrola-se durante 2 semanas, sendo a primeira de 30 de Março a 3 de
Abril e a segunda de 6 a 9 de Abril, 2009. Há duas tipologias de actividades, sendo uma de
âmbito generalista, com diversas modalidades desportivas e a outra com especial incidência
em modalidades náuticas (no âmbito do Fórum Náutico do Município de Ílhavo).

5. SUBSIDIO PONTUAL À ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DE
AVEIRO/FESTILHA 2009

O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar a atribuição de um subsídio
pontual à Associação Académica da Universidade de Aveiro. O valor agora aprovado em
1.500 euros vem assim contribuir para dar maior dinamismo e animação ao Festival de Tunas
(Festilha), acção na qual a Associação Académica da Universidade de Aveiro é nossa
parceira, e que este ano se realiza no próximo dia 28 de Fevereiro. A Edição 2009 do Festilha
vem este ano ao Centro Cultural de Ílhavo, por força das obras de ampliação e remodelação
do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré (que estão a ter o seu início), aproveitando esse
ensejo para usar este novo espaço de cultura.

6. SUBSÍDIO PONTUAL À ASSOCIAÇÃO DE PESCA DESPORTIVA COSTA AZUL
O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar a atribuição de um subsídio

pontual no valor de 1.500 euros à Associação de Pesca Desportiva Costa Azul (APDCA),
para apoio das suas actividades e respectivas acções para o ano 2009 . A APDCA é uma
associada da EFSA-Portugal, recentemente criada, com sede na Gafanha da Encarnação.

7. SUBSÍDIO PONTUAL AO CLUBE MINI-GOLF DA COSTA NOVA
O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar a atribuição de um subsídio

pontual no valor de 750 euros ao Clube de Mini-Golf da Costa Nova, como forma de apoio
à organização do XIII Torneio dos Palheiros da Costa Nova a realizar nos próximos dias 14
e 15 de Março.

8. REGULAMENTO MUNICIPAL DO USO DO FOGO.
O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar o Regulamento de Fogo

Municipal de Uso de Fogo (Queimas, Fogueiras, Queimadas, Fogo Técnico e Fogo-de-
Artifício), como elemento facilitador da gestão pelos Munícipes das regras de bom uso do
fogo e da necessária segurança. O Presente Regulamento será agora enviado para aprovação
da Assembleia Municipal de Ílhavo.

9. REGULAMENTO DO CARTÃO JOVEM MUNICIPAL
Considerando a necessidade de continuar a promover medidas de apoio aos Jovens

do Município de Ílhavo, nomeadamente ao nível da facilitação do acesso a determinados
bens de consumo ou serviços e à participação em actividades culturais, desportivas,
recreativas, ou outras iniciativas da Autarquia que promovam o bem estar, a realização
pessoal e a plena participação social dos Jovens, bem como a fidelização da população
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Jovem ao comércio Tradicional do Município, o Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo
deliberou aprovar o Regulamento do Cartão Jovem Municipal.

Este Regulamento vai agora para a  Assembleia Municipal de Ílhavo

Grata pela atenção dispensada, apresento os nossos melhores cumprimentos,

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