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I - Novo espaço de ATL na Escola da Barra
A Câmara Municipal de Ílhavo inaugurou, no passado dia 19 de Junho, o novo espaço

ATL/Cantina da Escola da Barra, numa operação de Parceria com a Associação de Pais da
Escola da Barra.

O novo espaço permitirá a oferta total a todas as Crianças que pretendam usufruir da
valência de refeição e prolongamento de horário a partir do próximo ano lectivo 2009/2010,
estando também previstas obras de beneficiação dos arranjos exteriores no Estabelecimento
de Ensino.

II - Reunião de Câmara  - Seg. 22 JUN 2009
Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do

Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje, Segunda-feira, dia 22 de Junho
09:

1 - Plano de Emergência Externo de Ílhavo.
O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar a Plano de Emergência

Externo a Ílhavo, que passa agora a um período de Consulta Pública. Este Plano, baseado
nos critérios e normas técnicas da directiva aprovada pela Resolução nº 25 /2008 de 18 de
Julho, da Comissão Nacional da Protecção Civil, tem os seguintes objectivos:

a) Circunscrever e controlar os incidentes de modo a minimizar os seus efeitos e a limitar
os danos no homem, no ambiente e nos bens;

b) Aplicar as medidas necessárias para proteger o homem e o ambiente dos efeitos de
acidentes graves envolvendo substâncias perigosas;

c) Comunicar as informações necessárias ao público e aos serviços ou autoridades
territorialmente competentes;

d) Identificar as medidas para a reabilitação e, sempre que possível, para a reposição
da qualidade do ambiente, na sequência de um acidente grave envolvendo substâncias
perigosas;

e) Estabelecer o quadro orgânico e funcional de intervenção em situações de grave risco,
catástrofe ou calamidade pública,

f) Estabelecer 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.

O período de consulta pública terá a duração de 30 dias, com início a 22 de Junho.

2 - Utilização de espaços, edifícios e equipamentos Municipais para a realização de
iniciativas particulares.

Considerando que o Município de Ílhavo é detentor de inúmeros espaços naturais,
culturais, desportivos e lúdico - pedagógicos, nos quais a CMI desenvolve de forma regular
diversas iniciativas no âmbito da execução do seu Plano de Actividades, e considerando a
crescente procura de alguns desses espaços para uso particular, o Executivo Municipal
deliberou aprovar  as normas de uti l ização de alguns desses espaços.

Constituem principais objectivos desta nova oferta a promoção integral da fruição dos
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espaços naturais, culturais, educativos, desportivos e lúdico - pedagógicos do Município,
explicitando quais os espaços susceptíveis de acolher a realização de festas, eventos e
actividades lúdicas promovidas por pessoas individuais ou colectivas, determinado ainda
as tipologias aceites e os públicos - alvo a que se destinam, para além dos procedimentos
a observar.

Assim, para além dos usos convencionais nos respectivos regulamentos de utilização,
poderão ser organizadas e desenvolvidas por particulares actividades e eventos em espaços
municipais como Museus, Biblioteca Municipal, Fóruns da Juventude, Centros Culturais,
Piscinas Municipais, Pavilhões e outros equipamentos desportivos, Centro e Núcleo de
Educação Ambiental, Escola de Educação Rodoviária, entre outros. Nas áreas exteriores
aos espaços atrás referidos, poderão também desenvolver-se actividades promovidas por
particulares, mediante a contratação da equipa de monitores afecta ao espaço principal e
contra depósito da respectiva caução e do pagamento do componente do custo de acordo
com a actividade a desenvolver.

3 - Remodelação total do Skate Park
O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar uma remodelação no

equipamento do Skate Park localizado junto à Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré. Esta
intervenção de recuperação e remodelação é manifestamente necessária, fruto da intensa
utilização ao longo dos seus quatro anos de existência,  de forma a continuar a servir as
largas centenas de jovens quer do Município de Ílhavo, quer de outros pontos do país, que
o utilizam com grande frequência.

A referida intervenção será efectuada pelo Radical Skate Clube, entidade com larga
experiência nesta área, com quem foi celebrado Protocolo em 2005 no âmbito da criação
do projecto e da construção deste equipamento, nos termos de um novo Protocolo.

A intervenção está orçada em cerca de 22.500 euros.

4 - Mercado Municipal da Costa Nova - Hasta pública de lojas e cafetaria
Fruto das obras de remodelação e ampliação do mercado da Costa Nova, foram

construídas novas estruturas, nomeadamente duas lojas e uma cafetaria, designadas da
seguinte forma: Loja P(38m2); Loja Q (34m2); Cafetaria (9m2). Assim, e por forma a rentabilizar
estes espaços, o Executivo Municipal aprovou a abertura de um concurso por hasta pública
para venda venda dos referidos espaços comerciais.

5 - Acordo de Cooperação para a gestão de jardim Público - CMI/Associação de Moradores
O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar o Acordo de Cooperação

a celebrar entre a CMI e a Associação de Moradores da Água Fria (Ermida) para a gestão
e manutenção dos espaços verdes de utilização pública, inseridos no Loteamento da Água
Fria e constante nas obras do Processo nº 548 / 93.

Esta é uma experiência piloto e inédita no Município de Ílhavo, onde a gestão das infra-
estruturas e dos espaços verdes e de utilização colectiva irá ser confiada a moradores das
zonas loteadas e urbanizadas, com a comparticipação financeira da CMI.

6 - Adenda / Subsídio Pontual Associação de Pais da Escola da Sr.ª do Pranto
O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar a atribuição de subsidio

pontual, no valor de 1.564euros, como adenda ao Acordo de Cooperação 2008/2009, com
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base nas mesmas condições acordadas com as restantes Associações de Pais do Municipio
de Ílhavo para a gestão da actividade "Artes e Expressões", no âmbito das Actividades de
Enriquecimento Currcicular 2008/2009.

7 - Atribuição de um subsídio pontual ao Classic Clube de Portugal
O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar a atribuição de um subsídio

pontual de 2.000 euros ao Classic Clube de Portugal como forma de apoio à realização da
5ª edição do Rali Automobilia, cujas provas decorreram em boa parte no Município de Ílhavo,
nos dias 23 e 24 de Maio 2009.

8 - Corrida mais louca da Ria
Foram ainda aprovadas pelo Executivo Municipal as normas regentes para o Concurso

“A Corrida Mais Louca da Ria 2009 - Corrida de Embarcações Originais”. Esta Corrida tem
por objectivo principal promover e incentivar a prática desportiva, assim como a nossa Ria,
nomeadamente a sua vertente lúdico-desportiva. Este ano esta actividade estará englobada
no vasto conjunto de actividades realizadas no âmbito do programa Mar Agosto - Festas
do Município, mais precisamente no dia 22 de Agosto, e enquadrada no Festival do Bacalhau,
conferindo-lhe assim mais criatividade e diversão.

Grata pela atenção dispensada a estes, apresento os nossos melhores cumprimentos,

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Rosa Tomás Conceição, Dr.ª
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