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Gabinete de Comunicação 
Nota de Imprensa n.º 16, de 4 de fevereiro de 2016 

 
 
 

Reunião de Câmara – 3 de fevereiro de 2016 
 

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do 
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo de ontem. 

 
1. Contratação de empréstimo a médio prazo  

 
O Executivo Municipal deliberou ratificar o Despacho do Presidente da Câmara relativo à 

contratação de empréstimo a médio prazo (seis anos) até ao valor de 1.000.000,00 euros com 
vista pagamento do terreno na Rua de Alqueidão, onde foi edificada a Biblioteca Municipal de 
Ílhavo. 

O designado “processo da Biblioteca” foi iniciado em 2008, sete anos após a construção 
do edifício, no qual o Município de Ílhavo foi demandado, pela sociedade Nolasco & Coelho, 
Lda, numa ação em que pediu a condenação do Município de Ílhavo a demolir, à sua custa, o 
edifício da Biblioteca Municipal de Ílhavo, a abrir mão e entregar o referido lote à dita 
sociedade, livre de quaisquer limitações, ónus e encargos e a pagar à dita sociedade uma 
sanção pecuniária compulsória a partir da data do trânsito em julgado da sentença que viesse 
a ser proferida, por cada dia de atraso na demolição e entrega do lote em montante a arbitrar 
pelo Tribunal, considerando adequada, a quantia diária de 1.000,00 euros. 

O Município de Ílhavo, na sua contestação, defendeu-se por exceção e impugnação e 
requereu que o Tribunal: 

a) declarasse que o referido prédio urbano composto pela Biblioteca Municipal e o Fórum 
Municipal de Ílhavo, é propriedade do Município de Ílhavo por este o ter adquirido por acessão 
imobiliária industrial, ou seja por o ter construído, de boa fé, no dito lote de terreno, que, de 
facto, é(ra) propriedade da Nolasco & Coelho Lda, embora a Câmara Municipal de Ílhavo 
ignorasse tal facto à data do inicio das obras, uma vez que o mesmo se encontrava inscrito na 
matriz e registado na Conservatória do Registo Predial a favor da Câmara Municipal de Ílhavo 
desde 12 de Maio de 1995, nos seguintes termos:  
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b) condenasse a Nolasco & Coelho, Lda a reconhecer o direito de propriedade que o 

Município de Ílhavo, invoca sobre o referido prédio, mediante um pagamento correspondente 
ao valor que esse prédio tinha à data da construção da Biblioteca Municipal e do Fórum da 
Juventude de Ílhavo, valor esse que o  Município se propunha depositar no prazo de 30 dias a 
contar do trânsito em julgado da sentença que viesse a ser proferida. 

Realizado o julgamento e produzidas as diligências de prova foi proferida sentença pelo 
Tribunal de Aveiro que julgou a ação improcedente e absolveu o Município de Ílhavo dos 
pedidos formulados pela Nolasco & Coelho, Lda na petição inicial, e julgando a reconvenção 
procedente, declarou que o Município de Ílhavo é titular do direito de propriedade sobre o 
edifício da Biblioteca Municipal de Ílhavo e Novo Fórum da Juventude de Ílhavo, assim como 
sobre o lote de terreno inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Ílhavo, por o haver 
adquirido por acessão industrial imobiliária e condenou a Nolasco & Coelho, Lda a reconhecer 
tal direito, sob condição de, em trinta dias a contar da notificação desta sentença, a Câmara 
Municipal depositar, a favor da empresa, a quantia de 748.550,00 euros, atualizada a partir do 
ano de 2004, inclusive, até efetivo pagamento, de acordo com os índices anuais de preços no 
consumidor publicados pelo Instituto Nacional de Estatística. 

Dessa decisão, o Município de Ílhavo interpôs recurso para o Supremo Tribunal de 
Justiça por não concordar com o valor, que, aderindo à tese do Município de Ílhavo, ordenou 
que o processo regressasse ao Tribunal da Relação de Coimbra, tendo este decidido nos 
mesmos termos da decisão da primeira instância quanto ao valor do terreno. 

Assim, a opção escolhida para cumprir esta determinação foi a de um empréstimo 
bancário, não colocando assim em causa as funções essenciais do Município na área da Ação 
Social, Educação, Urbanismo e no apoio ao tecido associativo e às Juntas de Freguesia, 
permitindo ainda que a Câmara Municipal de Ílhavo continue, ano após ano, a reduzir o seu 
passivo bancário (de médio e longo prazo) dado que o valor anual de amortizações de capital é 
superior a 2,0M€, pelo que não será a contratação deste novo empréstimo que irá colocar em 
causa um decréscimo significativo que tem havido na dívida de longo prazo (empréstimos). 
Além disso, importa referir que, em virtude deste significativo decréscimo da dívida registado 
nos últimos anos, a Câmara Municipal poderia aceder ao empréstimo de mais de 5 milhões de 
euros, dos quais apenas utilizará um valor de cerca de 1 milhão de euros, com uma taxa de 
juro extremamente favorável. 
  
 

2. Acordos de Cooperação CMI/Associações de Pais 2015/2016 
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar os Acordos de Cooperação a realizar com as 
Associações de Pais do Município de Ílhavo para o ano letivo 2015/2016, representando um 
investimento da Câmara Municipal de Ílhavo de cerca de 350.000,00 euros. 

Aposta política prioritária, a Educação tem merecido especial destaque por parte da 
Câmara Municipal de Ílhavo ao longo dos anos, no âmbito de uma estratégia de 
desenvolvimento que continuará a ter a sua centralidade nas pessoas, especialmente nas 
crianças. 

Neste ano letivo serão celebrados 16 Acordos de Cooperação, que serão assinados na 
próxima sexta-feira, dia 5 de fevereiro, pelas 18h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de 
Ílhavo. 

 
3. Novo Quartel da GNR de Ílhavo - adjudicação 
 
O Executivo Municipal deliberou adjudicar à empresa Construções Refoiense, Lda a 

empreitada do “Novo Quartel da GNR de Ílhavo”, através da “Remodelação e Reconversão da 
Antiga Escola da Senhora do Pranto”, pelo valor de 428.768,57 euros + IVA e um prazo de 
execução de 9 meses. 

A realização desta obra surge na sequência da assinatura do Protocolo de Cedência da 
antiga Escola da Senhora do Pranto para instalação do Posto da GNR de Ílhavo, celebrado no 
dia 10 de abril de 2015 entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Guarda Nacional Republicana 
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(GNR), que contou com a presença do então Secretário de Estado Adjunto, Fernando 
Alexandre, que homologou o referido Protocolo. 

Esta foi a solução encontrada pela Câmara Municipal para instalar o Posto da GNR de 
Ílhavo que se encontra instalado num edifício antigo e degradado, não reunindo as condições 
necessárias para o cumprimento da importante missão dos militares com a devida dignidade e 
qualidade ao serviço dos ilhavenses. 

 
 
4. Relevante Interesse Público do Projeto de Remodelação da 

Rotunda da Praia da Barra – Estudo Prévio 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar o “Relevante Interesse Público” do Projeto de 

Remodelação da Rotunda da Praia da Barra – Estudo Prévio. 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo pretende implementar uma solução alternativa, a 

reformulação da atual rotunda, no sentido de eliminar os pontos de conflito identificados, 
minimizando as situações de congestionamento de tráfego e, desta forma, garantir a segurança 
dos residentes e utentes das duas estâncias balneares: Praia da Barra e Costa Nova. 

De referir que se trata de uma área de intervenção complexa, que se encontra 
integrada, nos termos do Plano Diretor Municipal de Ílhavo – 1.ª Revisão, num espaço com as 
seguintes características:  

Ordenamento: Solo rural - espaço natural / Integra-se na área do POOC OMG. 
 
Condicionantes:  
           • Área integrada em Zona de Proteção Especial (ZPE); 
           • Área integrada em domínio público marítimo (DPM); 
           • Área integrada em parte de servidão do Plano Rodoviário Nacional; 
           • Intervenção integrada em área de Estrada Nacional desclassificada; 
 
REN: Área integrada em REN nas tipologias: 
          (Portaria nº 70/2014, DR nº 53 de 17/03/2014) 
           • Dunas 
           • Área de máxima infiltração 
           • Faixas de proteção à Laguna 
 

 
5. Ampliação dos Balneários do Campo do S.C. Vista Alegre – 

abertura de concurso   
 

O Executivo Municipal deliberou proceder à abertura de Concurso por ajuste direto da 
empreitada de ampliação dos Balneários de apoio ao Campo de Futebol do S.C. Vista Alegre, 
pelo preço base de 115.000,00 euros e um prazo de execução de 120 dias. 

Os balneários existentes são exíguos para o número de atletas deles usufruem, pelo 
que a obra vai dotar as instalações de mais espaço e condições o seu bom funcionamento. 

Esta obra inclui ainda a ligação dos balneários à rede pública de saneamento básico, 
obrigando à construção de uma Estação Elevatória.  

 
 
6. Relvado Sintético no Campo de Futebol do NEGE – abertura de 

concurso   
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de Concurso Público para 

empreitada de colocação de Relvado Sintético no Campo de Futebol do NEGE, pelo valor de 
207.500,00 euros e um prazo de execução de 60 dias. 

Recorde-se que, no passado dia 9 de dezembro de 2015, foi celebrado um Contrato-
Programa de Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal de Ílhavo, o NEGE – 
Novo Estrela da Gafanha da Encarnação e a Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação. 
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Neste Contrato-Programa, o Município de Ílhavo obriga-se a conceder o apoio material 
e logístico consubstanciado no equipamento desportivo avaliado no montante de 220.000,00 
euros, bem como a fiscalizar a execução do Contrato-Programa. 

Por sua vez, o NEGE compromete-se a permitir a utilização gratuita pela Câmara 
Municipal de Ílhavo ou por qualquer pessoa ou entidade por esta indicada nos horários 
estipulados pelo contrato, a prestar ao Município de Ílhavo todas as informações por este 
solicitadas, designadamente quanto à execução do presente contrato programa, a participar 
ativamente nas ações de promoção da atividade desportiva organizadas pela autarquia, 
mobilizando os seus atletas e equipas para as atividades de demonstração e convívio junto da 
população de Ílhavo, entre outras. 

 
 

 


