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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião
do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), realizada hoje Quarta-feira, dia 01 de
Junho de 2011.

1. Protocolo de Cooperação entre a CMI e demais Entidades para a Vigilância e Segurança
Balnear 2011

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Protocolo de Cooperação a estabelecer entre
a Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), a Administração do Porto de Aveiro (APA), a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (AHBVI) e a Associação de Concessionários
de Praia da Beira Litoral, para a vigilância e segurança balnear no ano de 2011 nas Praias
da Barra e da Costa Nova e para a gestão, manutenção e exploração do Bar de apoio ao
Núcleo de Educação Ambiental (NEA) da Costa Nova.

Pelo presente Protocolo, a CMI cede de forma gratuita à AHBVI o direito de uso e de
exploração da estrutura comercial de apoio ao NEA da Costa Nova, garantindo esta a
prestação de apoio aos veraneantes que frequentam a praia, e assegurando, com os demais
apoios de praia existentes, junto da equipa de Nadadores/Salvadores, o pagamento da
intervenção de segurança e vigilância das zonas não concessionadas abrangidas na extensão
de praia compreendida entre o Molhe Sul da Barra e a Avenida do Mar na Costa Nova.

Os serviços a prestar pela equipa de Nadadores/Salvadores, através da Associação dos
Concessionários da Praia da Beira Litoral, terão a comparticipação financeira da CMI no
valor de 12.992,50 euros (50% do total).

Com a APA, a CMI acordou a instalação e implantação de um equipamento destinado
a acolher durante a época balnear a equipa e o material de apoio dos Nadadores/Salvadores,
repartindo os custos de logística associados (aluguer, transporte, montagem e desmontagem)
em partes iguais, cujo valor total é de 4.756,35 euros.

 Resultado das políticas de segurança e gestão das zonas balneares seguidas pela CMI
estão criadas as condições para que as diferentes entidades com competências nas áreas
referidas, cooperem com o objectivo de garantir a prestação de segurança e vigilância
activas, sistemática e sustentável durante a época balnear 2011 nas praias da Barra e da
Costa Nova.

2.Prestação de Serviços de limpeza Urbana e de Gestão do Ecocentro no Município de
Ílhavo

Concurso Publico - Adjudicação

No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 16 de Março de abertura
do Concurso Público para a Prestação de Serviços de limpeza Urbana e de Gestão do
Ecocentro no Município de Ílhavo, o Executivo Municipal deliberou adjudicar a referida
prestação de serviços à SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. pelo valor de
91.936,77 euros e contrato de um ano, renovável por iguais períodos.

No âmbito desta nova prestação de serviços de Limpeza Urbana, a SUMA fica responsável
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por executar todos os serviços de limpeza e de recolha de RSU nos eventos culturais e
recreativos (Festival do Bacalhau, Festival do Marisco, Marchas S. Joaninas, Semana Jovem,
Carnaval de Vale de Ílhavo e Festas Religiosas do Município), bem como assegurar a limpeza
e varredura aos Domingos, durante a época balnear, das áreas urbanas nas praias da Barra
e da Costa Nova e noutros locais do Município. À SUMA caberá ainda a responsabilidade
pela lavagem e desinfecção do Mercado Municipal da Costa Nova.

No que respeita à gestão do Ecocentro do Município de Ílhavo, a SUMA ficará
responsável por garantir todas as funcionalidades regulamentares e operativas deste
equipamento municipal, regendo-se globalmente pelo constante no Manual de Funcionamento
e Normas de Utilização aprovadas pela CMI.

Com estas medidas a CMI pretende que sejam assegurados os adequados níveis de
limpeza urbana, bem como garantida a necessária e fundamental operacionalização do
Ecocentro Municipal que, actualmente constitui um elemento da máxima importância para
as Políticas Ambientais da CMI, bem como uma peça chave do sistema de gestão dos
resíduos urbanos.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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