
I - Aviso - Alteração do Plano Director Municipal de Ílhavo
II - Reunião de Câmara  - Seg. 20 ABR 2009

Gabinete do Presidente
Nota de Imprensa Nº 21

20 de Abril de 2009

assunto(s)

01/01

I - AVISO - ALTERAÇÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Participação preventiva
Eng. José Agostinho Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, faz saber,

para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei (DL) n.º  380/99, de 22 de
Setembro, na redacção que lhe foi conferida pelo DL n.º 316/2007, de 19 de Setembro,
alterado pelo DL n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, que a Câmara Municipal de Ílhavo, em
reunião realizada em 6 de Abril de 2009, deliberou por unanimidade iniciar o procedimento
relativo à alteração ao Plano Director Municipal (PDM) no que respeita ao artigo 14.º do
Regulamento - Espaço para Equipamentos - e respectiva correspondência de alteração do
uso na Planta de Ordenamento, para integração de um Equipamento Social na Gafanha da
Nazaré e de um Equipamento de Ciência e Inovação em Ílhavo.

Estabelece-se o prazo de 15 dias, a partir do dia 20 de Abril a 11 de Maio, para formulação
de sugestões e prestação de informações sobre quaisquer questões que possam ser
consideradas no âmbito do procedimento da referida alteração, por todos os interessados.

Qualquer sugestão, informação ou observação deverá ser apresentada por escrito no
Serviço de Atendimento Integrado, em carta dirigida ao Presidente da Câmara Municipal de
Ílhavo ou por via electrónica para o endereço geral@cm-ilhavo.pt contendo, em qualquer
uma das formas, a identificação completa do seu subscritor.

A deliberação da Câmara Municipal Ílhavo e o documento de fundamentação podem ser
consultados no Serviço de Atendimento Integrado da Câmara Municipal de Ílhavo durante
as horas normais de expediente ou no site da autarquia, em http://www.cm-ilhavo.pt.

Paços do Município de Ílhavo, 07 de Abril de 2009
O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
José Agostinho Ribau Esteves, Eng.

II - REUNIÃO DE CÂMARA  - SEG. 20 ABR 2009
Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do Executivo

da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 20 de ABR de 2009:
1- O Executivo Municipal deliberou aprovar, após análise do concurso público, a adjudicação

da Concepção Instalação e Exploração do Bar/Restaurante do Jardim Oudinot à firma
“Reflexo Lunar Unipessoal, Lda.” e o  Apoio de Praia do Jardim Oudinot foi atribuído a  Maria
Isabel Cruz Silva, por um período de nove e cinco anos respectivamente.

2- O Executivo Municipal deliberou aprovar o Plano Municipal de Emergência de Ílhavo
para efeitos de Consulta Pública. O Plano, agora sujeito a consulta pública durante 30 dias,
tem por objectivo estabelecer um quadro orgânico e funcional de intervenção em situações
de grave risco, catástrofe ou calamidade pública, bem como o dispositivo de funcionamento
dos diversos serviços chamados a intervir em situação de emergência, assim como a
coordenação entre as várias forças intervenientes no Plano.

Grata pela atenção dispensada a estes, apresento os nossos melhores cumprimentos,
A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Rosa Tomás Conceição, Dra.
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