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ATA N.º 14/2016 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

REALIZADA NO DIA SEIS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezasseis, reuniu ordinariamente a Câmara 

Municipal de Ílhavo, no Salão Nobre do Edifício Municipal, sob a presidência do Sr. Vice-

Presidente da Câmara, Marcos Labrincha Ré, e dos demais Vereadores eleitos, José Marinho 

Vaz, Beatriz de Fátima Clemente Martins, António Pedro Oliveira Martins, Paulo Sérgio 

Teixeira da Costa e Ana Margarida Santos Bastos. ---------------------------------------------------- 

Faltou à reunião o Sr. Presidente da Câmara, Fernando Fidalgo Caçoilo, por se encontrar em 

gozo de férias, conforme informação prestada pelo Sr. Presidente da Câmara em Exercício. --- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade considerar justificada a presente falta. -------------- 

Secretariou a reunião, a Técnica Superior da DAG, Maria Manuela Mota Lameira, nos termos 

da deliberação da CMI, de 25 de outubro de 2013. ---------------------------------------------------- 

A reunião teve início às 15.00 horas. -------------------------------------------------------------------- 

Uma vez declarada aberta a reunião pelo Sr. Presidente da Câmara em Exercício, foram 

tratados os seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------------- 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA. ------------------------------------------------------------- 

Presente o Resumo Diário da Tesouraria nº. 128, do dia cinco de julho do ano de dois mil e 

dezasseis, pelo qual foi tomado conhecimento que no cofre existiam as importâncias de € 

900.821,24 (novecentos mil, oitocentos e vinte e um euros e vinte e quatro cêntimos), 

respeitante a Dotações Orçamentais e € 1.032.988,69 (um milhão, trinta e dois mil, 

novecentos e oitenta e oito euros e sessenta e nove cêntimos), respeitante a Dotações não 

Orçamentais. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS. --------------------------------------------------------------------------- 

EXPEDIENTE DIVERSO – TOMADA DE CONHECIMENTO. ----------------------------- 

Em minuta, foi deliberado tomar conhecimento do seguinte expediente: -------------------------- 

- Mail, datado de 22.junho.2016, emanado pela Equipa Organizadora do Gafanha CUP, e 

dirigido ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, em que agradece toda a 
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LIBERTAÇÃO TOTAL DE GARANTIAS BANCÁRIAS E RESTITUIÇÃO DE 

REFORÇOS DE CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------- 

- EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL – NÚCLEO DA 

AVENIDA DOS BACALHOEIROS – GAFANHA DA NAZARÉ " - 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação/proposta supra, datada de 04.julho.2016, elaborada pela Chefe da 

DOIA, Paula Oliveira, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se sugere 

a libertação das cauções prestadas e restituídas as quantias retidas como garantia da obra, à 

firma: Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, SA, dado que já se encontra efetuada a 

receção definitiva da mesma. ----------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta de libertação de 

garantias bancárias e restituição de reforços de caução. ---------------------------------------------- 

LIBERTAÇÃO PARCIAL DE GARANTIAS BANCÁRIAS E RESTITUIÇÃO DE 

REFORÇOS DE CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------- 

- EMPREITADA DE “REVESTIMENTOS EM TAPETE BETUMINOSO 2014" - 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação/proposta supra, datada de 04.julho.2016, elaborada pela Chefe da 

DOIA, Paula Oliveira, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se sugere 

a libertação de 30% das cauções prestadas, à firma: Manuel Francisco de Almeida, SA, uma 

vez que, realizada a vistoria necessária, não foi encontrada qualquer anomalia. ------------------ 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta de libertação de 

garantias bancárias e restituição de reforços de caução. ---------------------------------------------- 

EMPREITADA “REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS 

DAS AGRAS” – PROJETO – COMPONENTE DAS REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS – 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação supra, datada de 22.junho.2016, elaborada pelo Técnico Superior da 

DOIA, Elias Oliveira, corroborada pela respetiva Chefe de Divisão, Paula Oliveira, sobre a 

qual recaiu um despacho/proposta do Sr. Vice-Presidente da Câmara, Marcos Ré, aqui dado 

por integralmente transcrito. ------------------------------------------------------------------------------  
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Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta, conforme proposto 

no despacho do Sr. Vereador do respetivo Pelouro, do qual se destaca um investimento 

previsto de 199.323,17€ dos quais 107.888,73€ respeitam a intervenções na drenagem de 

águas pluviais e da requalificação dos pavimentos que serão da responsabilidade da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. ------------------------------------------------ 

CIDADANIA E IGUALDADE. ------------------------------------------------------------------------ 

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS CARENCIADOS. --- 

COMPARTICIPAÇÃO NO PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A ÁGUA, 

SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS – PROPOSTA. -------------------------------------- 

Presente a seguinte proposta, elaborada pelo Sr. Vereador, Paulo Costa: -------------------------- 

- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.º - O enquadramento legal previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu artigo 33º 

n.º 1, alínea v), conjugado com a atribuição que é conferida aos Municípios no âmbito da ação 

social pelo artigo 23º n.º 2 alínea h) do mesmo diploma legal; -------------------------------------- 

2.º - O previsto no Regulamento Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, 

aprovado em reunião do Executivo Municipal de 30 de outubro de 2014 e da Assembleia 

Municipal de 28 de novembro de 2014, com as alterações aprovadas em reunião do Executivo 

Municipal de 09 de setembro de 2015 e da Assembleia Municipal de 18 de setembro de 2015, 

nomeadamente no que diz respeito ao seu artigo 4.º, n.º 2, alínea e) “comparticipação no 

pagamento da fatura relativa a água saneamento e resíduos sólidos“. ------------------------------ 

3.º - Os pedidos de comparticipação solicitados pelos cinco munícipes/agregados familiares e 

as respetivas Informações Sociais que se anexam. ----------------------------------------------------- 

4.º - Que a presente despesa que se pretende comprometer se encontra assegurada e cativada 

pela proposta de cabimento n.º 2 de 04/01/2016, pelo que, ------------------------------------------- 

Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere a atribuição do seguinte apoio, ao abrigo do 

Regulamento do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados: -------------- 
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Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente Proposta de Revisão do Plano 

de Emergência Externo de Ílhavo e a sua remessa à Comissão Nacional de Proteção Civil. ---- 

PAGAMENTOS AUTORIZADOS. ------------------------------------------------------------------- 

AUTOS DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS. -------------------------------------- 

Presentes os seguintes 2 (dois) Autos de Vistoria e Medição de Trabalhos: ----------------------- 

1 - Da Empreitada “Ampliação dos Balneários da Vista Alegre” – 1ª Situação Contratual, no 

valor de € 15.564,98 € (quinze mil, quinhentos e sessenta e quatro euros e noventa e oito 

cêntimos), com IVA incluído, adjudicada à firma: C. M. Carvalho – Unipessoal, Lda. ---------- 

2 - Da Empreitada “Novo Quartel da GNR de Ílhavo” – 3ª Situação Contratual, no valor de 

36.697,14 € (trinta e seis mil, seiscentos e noventa e sete euros e catorze cêntimos), com IVA 

incluído, adjudicada à firma: Construções Refoiense, Lda. ------------------------------------------ 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar os presentes dois autos e proceder ao 

pagamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada eram 17.00 horas. -------------------------- 

Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente ata que eu,                                                  

                         , servindo de Secretária, redigi, subscrevi e assinei conjuntamente com o Sr. 

Presidente da Câmara em Exercício, que presidiu à reunião. ----------------------------------------- 

 


