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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 24 de Agosto
2009.

1 - Protocolo de Cooperação entre a CMI, a Fábrica da Igreja Paroquial de Ílhavo e o
Património dos Pobres

O Executivo Municipal aprovou a minuta de protocolo a celebrar entre a CMI, a Fábrica
da Igreja da Paróquia de S. Salvador (Ílhavo) e o Património dos Pobres (Ílhavo), e que tem
como objecto a implementação de soluções flexíveis, ágeis e inovadoras de Gestão Patrimonial,
de modo a qualificar e assegurar a qualidade de vida dos seus utilizadores e a valorização
do importante património em causa.

Este protocolo contempla a cedência de terrenos do Património dos Pobres à CMI,  o
apoio financeiro da CMI à obra do Lar de S. José, bem como a qualificação das Capelas
(velha e nova) dos Moitinhos, a qualificação dos espaços exteriores da Capela de Vale de
Ílhavo e respectivo Centro Social, a qualificação da antiga Capela da Ermida, a urbanização
e qualificação do espaço envolvente à Igreja da Ermida/Carvalheira.

Este Protocolo será assinado em sessão pública no próximo dia 31 de Agosto pelas
18horas na Biblioteca Municipal de Ílhavo.

2 -  Acordo de cooperação CMI e Associações Desportivos
O Executivo Municipal aprovou os acordos de Cooperação para a época desportiva

2009/2010 com as seguintes Associações Desportivas: Grupo Desportivo da Gafanha, e o
 Illiabum Clube. Estes Acordos de Cooperação revestem-se da maior importância para a
Associação e para a CMI, pois tratam-se de Parcerias que assumem um investimento
institucional e financeiro relevante, assumindo também a CMI o papel de patrocinador oficial
das duas maiores Associações Desportivas do Município.

Cada um dos Acordos de Cooperação serão assinados brevemente em cerimónia pública

3 - Mercado da Costa Nova
O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do concurso por hasta pública para

venda de duas novas lojas do Mercado da Costa Nova, que por fruto das obras de ampliação
e requalificação do Mercado da Costa Nova foram construídas.

Foi também aprovado pelo Executivo Municipal a alteração do Regulamento do Mercado
Municipal da Costa Nova e respectivas taxas e licenças, que segue agora para apreciação
da AMI.

4 - Subsídio Pontual ao Grupo Desportivo da Gafanha d´Aquém
O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um subsídio pontual e extraordinário

ao Grupo Desportivo da Gafanha d´Aquém, no valor de 500 euros, como prémio de incentivo
pela subida para a II Divisão da A.F.A., da equipa de futebol sénior.

5 - CMI dá parecer sobre a reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro

informação



O Executivo Municipal tomou conhecimento e deliberou concordar com o parecer da
CMI sobre a reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro. Assim, e em conformidade com
procedimento legal relativo aos processos de Avaliação de Impacto Ambiental, a CMI emitiu
o parecer favorável (ver anexo) sobre a obra acima mencionada, tendo presente os desafios
que cada vez mais se colocam a esta região na qual o Porto de Aveiro, como porto nacional,
constitui uma infra-estrutura muito importante e como tal se exige dinâmica e competitiva.
A apreciação feita ao Estudo de Impacto Ambiental realçou os aspectos que considerámos
importantes e convém reter, apresentando também um conjunto de sugestões que contribuirão
para um melhor resultado final, face à envolvência e à sensibilidade ambiental desta zona,
das quais se destacam:

1. Implementação de medidas de estabilização do cordão dunar da linha da costa nas
praias da Barra e da Costa Nova

2. Análise objectiva dos impactes cumulativos causados na hidrodinâmica lagunar da
Ria de Aveiro.

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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