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I - Reunião de Câmara  - Seg. 16 MAR 2009
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 MAR
de 2009:

1 - Construção de Centros Escolares - Adjudicação
O Executivo Municipal deliberou aprovar a adjudicação da construção de três Centros

Escolares do Município de Ílhavo. Estas adjudicações vêm na sequência da deliberação de
Câmara de 22 de Dezembro de 2008 e da publicação do concurso público no Diário da
República a 26 de Dezembro do mesmo ano.

Estas obras estão definidas na Carta Educativa como objectivos prioritários e vão utilizar
Fundos Comunitários do QREN (que comparticipam o investimento em cerca de 45%), por
força da aprovação das candidaturas da Câmara Municipal de Ílhavo ao Programa Operacional
da Região Centro.

Assim, a construção da Escola Básica do 1º Ciclo de Vale de Ílhavo foi entregue à
empresa “CONSTRUÇÕES IRMÃOS PERES, Lda.”, pelo valor de 673.793 euros e o seu
prazo de execução é de nove meses.

A construção da Escola Básica do 1º Ciclo do Corgo Comum, fica a cargo da empresa
“CLEMENTE & SILVA, Lda.”, pelo valor de 857.948 euros, sendo o prazo de execução de
oito meses.

A construção da Escola Básica do 1º Ciclo da Presa - Légua, fica a cargo da empresa
“JOSÉ COUTINHO, SA.”, pelo valor de 968.351 euros, sendo o prazo de execução de oito
meses.

Os processos destas três empreitadas seguem agora para visto do Tribunal de Contas.

2 - Acordo de Cooperação entre a CMI e a APA
O Executivo Municipal deliberou aprovar a minuta do Acordo de Cooperação entre a

Câmara Municipal de Ílhavo, e a Administração do Porto de Aveiro, cuja assinatura decorreu
ontem à tarde no Navio Museu Santo André (Jardim Oudinot).

O Acordo de Cooperação em causa tem como objecto dar resposta ao vasto e amplo
leque de atribuições que ambas as outorgantes dispõem em matéria de planeamento,
ordenamento, gestão de território e licenciamento de uma significativa parcela do Município
de Ílhavo, e que por esta via vincula as duas entidades, na procura de soluções flexíveis,
ágeis e inovadoras, de modo a qualificar e assegurar a qualidade de vida na Área Portuária
e no Município de Ílhavo.

O Jardim Oudinot e o seu ancoradouro de recreio, a 3ª fase da Via de Cintura Portuária,
o Forte da Barra, a relação com a STI, são os principais assuntos tratados neste Protocolo.

3 - Concessão de Bar / Restaurante -  Abertura de Concurso
O Executivo Municipal deliberou aprovar as seguintes aberturas de Concurso Público

para a “Concepção, Instalação e Exploração do Bar/Restaurante do Jardim Oudinot”, bem
como do Apoio de Praia do Jardim Oudinot, e ainda do Bar do Parque Illiabum”.

informação



O prazo dos Concursos termina a 6 de Abril de 2009 e o respectivo regulamento pode
ser consultado nos balcões da CMI ou através do site www.cm-ilhavo.pt.

A exploração destes espaços é feita em regime de concessão por um período de
cinco/nove anos.

4 - Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo
O Executivo Municipal tomou conhecimento de um Ofício da Direcção da Associação

de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo, no qual a referida Instituição agradece o
apoio prestado pela CMI no processo de concretização da obra do Centro Comunitário da
Gafanha do Carmo, dando como exemplo mais recente desse empenho, o apoio por parte
da CMI para a concretização da assinatura do contrato de co-financiamento com o Instituto
de Segurança Social ao abrigo do Programa PARES assinado no passado dia 9 de Março.

O Centro Comunitário da Gafanha do Carmo é uma obra que terá um papel ímpar no
tecido social do Município e que a CMI tem apoiado desde a primeira hora com terreno,
projecto e apoio financeiro.

5 - Cedência do mercado Municipal de Ílhavo à Junta de Freguesia de S. Salvador.
A CMI deliberou aprovar o Protocolo de cedência à Junta de Freguesia de S. Salvador

da gestão do Mercado Municipal de Ílhavo, como aposta na descentralização de competências
e numa gestão mais próxima.

O bom exemplo da parceria com a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré na gestão
do Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré e da parceria com a Junta de Freguesia de
S. salvador na gestão de Cemitério de Ílhavo, serviram de referencia a esta nova aposta.

O processo segue agora para apreciação da Assembleia Municipal de Ílhavo.

6 - Próxima Reunião de Câmara
O Executivo Municipal deliberou alterar a data da próxima reunião de Câmara. Assim,

a reunião de Câmara prevista para o dia 23 de Março realizar-se-á no dia 24 de à mesma
hora (15:30h) e com carácter público. Um dos pontos em agenda para esta reunião será a
prestação de contas CMI 2008.

II -   1º Encontro de Mini-Basquete
A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com o Iliabum Clube e o Grupo Desportivo

da Gafanha - secção de basquetebol, realizaram, no passado dia 14 de Março (sábado),
o I Encontro de Minibasquete - Escolas do 1º Ciclo do Município de Ílhavo, na sequência
do trabalho desenvolvido ao longo do ano no âmbito das Actividades de Enriquecimento
Curricular.

Considerando a importância da prática desportiva desde tenra idade e a promoção de
um convívio são, a Câmara Municipal de Ílhavo decidiu organizar este evento, promovendo-
o junto das Crianças das Escolas do 1º Ciclo do Município.

Participaram nesta acção cerca de 400 Crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico do
Município de Ílhavo, repartidos pelo Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste e pelo
Pavilhão Desportivo da Gafanha da Nazaré.

A parte da manhã foi reservada à participação dos alunos dos 3º e 4º anos de
escolaridade, enquanto que a parte da tarde foi dedicada aos alunos do 1º e 2º anos de
escolaridade. Para além da realização de várias actividades, todos os alunos disputaram
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entre si jogos 4 X 4, sempre com a orientação e apoio dos Professores da Actividade Física
e Desportiva da Câmara Municipal de Ílhavo e os Treinadores e Atletas dos dois Clubes
envolvidos.

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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