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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião
do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) de hoje, quarta-feira, dia 02 de janeiro
de 2013.

1. Concessão da Exploração do Parque de Campismo Municipal da Barra - Concurso
Público

Considerando os bons resultados alcançados pelo modelo de exploração do Parque de
Campismo Municipal da Barra e o final da vigência do contrato em execução, concessionado
a privados pela primeira vez em 2003, o Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura
de Concurso Público para a Concessão da Exploração do Parque de Campismo Municipal
da Barra, estando previsto um prazo mínimo de 10 anos para a duração da referida concessão,
obrigando-se o concessionário ao pagamento de uma renda anual durante o prazo da
concessão, no valor de 76.000 Euros/ano (não estando incluído o valor do IVA).

O Parque de Campismo Municipal da Barra é um equipamento importante na dinâmica
turística do Município, pelo que a CMI espera com a presente deliberação assegurar o seu
bom funcionamento, potenciando alcançar uma ainda maior qualidade no serviço prestado.

2. Posto de Turismo da Cidade de Ílhavo - Protocolo de Colaboração
O Executivo Municipal deliberou ratificar o Protocolo de Colaboração assinado entre a

Câmara Municipal de Ílhavo e a Turismo do Centro de Portugal, visando estabelecer as
condições de funcionamento do Posto de Turismo da Cidade de Ílhavo, com o objetivo
principal de conferir mais qualidade e eficácia ao importante serviço de divulgação e promoção
turística do Município de Ílhavo e da Região Centro de Portugal.

3. Gestão do Edifício de Serviços Públicos da Barra - Aditamento ao Protocolo de
Cooperação entre a CMI e a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré

O Executivo Municipal deliberou aprovar a proposta de aditamento ao Protocolo de
Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Junta de Freguesia da Gafanha da
Nazaré, celebrado em 2007, para a gestão do Edifício de Serviços Públicos da Barra.

A presente alteração resulta da necessidade de atualização de algumas das cláusulas
do referido Protocolo de Cooperação no âmbito da implementação do Programa de Divulgação
e Dinamização Turística do Município de Ílhavo, bem como o facto de ser necessário atualizar
o acordado no que respeita aos encargos salariais do funcionário do edifício (considerando
que a Entidade Região de Turismo Rota da Luz foi entretanto extinta, sendo esta responsável
pelo pagamento de 20 % dos referidos encargos).

Com o aditamento agora aprovado, a CMI assume a responsabilidade de comparticipar
em 60% os encargos salariais do funcionário da Loja de Turismo da Barra (assumindo a
Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré os restantes 40%).

4. Alterações Pontuais ao EU 27 - Avenida José Estêvão
O Executivo Municipal deliberou aprovar duas alterações pontuais ao Estudo Urbanístico

27 da Avenida José Estêvão, na Gafanha da Nazaré, das quais se dá nota sumária:
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a) Estabelecer um novo alinhamento do edificado para o gaveto entre a Av. José
Estêvão e a Rua Augusto Gil, bem como uma resolução do complexo cruzamento existente
entre a Av. José Estêvão, Rua S. Rui, Rua Afonso de Albuquerque e Rua Augusto Gil;

b) Promover a consolidação do quarteirão agregado à Rua D. Manuel Trindade Salgueiro,
requalificando a área de intervenção aumentando o espaço público e a permeabilidade
urbana.

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

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

Gabinete do Presidente
Nota de Imprensa Nº 1

2 de janeiro de 2013

informação

02/02


