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ACTA Nº. 11/2006

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

REALIZADA NO DIA DOIS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E SEIS. ------

Aos dois dias do mês de Maio do ano de dois mil e seis reuniu ordinariamente a Câmara

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

da Câmara, Engº. José Agostinho Ribau Esteves, e com as presenças do Sr. Vice-Presidente da

Câmara, Engº. Fernando Fidalgo Caçoilo, e dos demais Vereadores, Srs., Profª. Margarida

Maria São Marcos Amaral, Engº. Marcos Labrincha Ré e Engº. Paulo Sérgio Teixeira Costa. ---

Secretariou a reunião o Chefe da Divisão de Administração Geral, em regime de substituição,

António Cândido Augusto Marques Pereira. -------------------------------------------------------------

A reunião teve início às 15.30 horas. ----------------------------------------------------------------------

Faltaram à reunião os Srs. Vereadores, Drs. João José Figueiredo de Oliveira e António Pedro

Oliveira Martins, por motivos profissionais, conforme informação prestada pelo Sr. Presidente

da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Em minuta, foi deliberado por unanimidade considerar como justificadas as respectivas faltas. -

Uma vez declarada aberta a reunião pelo Sr. Presidente da Câmara, foram tratados os seguintes

assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------

O Sr. Presidente da Câmara relembrou os presentes que a Assembleia Municipal de Ílhavo terá

amanhã, dia 03, a sua primeira reunião, da sessão extraordinária do mês de Maio, para

apreciação e votação dos diversos regulamentos aprovados por esta Câmara Municipal na sua

reunião de 18 de Abril findo. -------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------------

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA. --------------------------------------------------------------

Presente o resumo diário de tesouraria nº. 81, do dia 28, do passado mês de Abril, pelo qual foi

tomado conhecimento que, em cofre, existiam as importâncias de € 3.681.059,87 (três milhões

seiscentos e oitenta e um mil e cinquenta e nove euros e oitenta e sete cêntimos), respeitante a

Dotações Orçamentais e € 933.603,38 ( novecentos e trinta e três mil seiscentos e três euros e

trinta e oito cêntimos), respeitante a Dotações Não Orçamentais. -------------------------------------

ACTA DE REUNIÃO ANTERIOR. --------------------------------------------------------------------
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Presente a acta, número 08, da reunião ordinária efectuada no dia 05 de Abril findo. -------------

Uma vez que o texto da mesma tinha sido previamente distribuído por todos os Membros da

Câmara, de acordo com o previsto no artigo 4º. do Decreto-Lei nº. 45.362, de 21 de Novembro

de 1963, foi a sua leitura dispensada. ----------------------------------------------------------------------

Submetida a votação, foi  mesma aprovada por unanimidade. -----------------------------------------

EXPEDIENTE DIVERSO. -------------------------------------------------------------------------------

Por unanimidade e, em minuta, foi tomado conhecimento do ofício nº. 7.303, de 2006/04/19, da

Câmara Municipal de Olhão, pelo qual agradecem a participação da nossa Câmara na

EXPOMAR-3ª. Feira do Mar e das Actividades Náuticas realizada no passado mês de Março e,

mais concretamente, nos dias 01 a  05. --------------------------------------------------------------------

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. --------------------------------------------------

PATRIMÓNIO MUNICIPAL. ---------------------------------------------------------------------------

ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. ---------------------------------------------------------------

ZONA INDUSTRIAL DA MOTA – LOTES H 37 E M 65 – PROPOSTAS. -------------------

Presentes as duas seguintes propostas do Sr. Presidente da Câmara: ---------------------------------

1ª. (LOTE H 37) – “Considerando: -----------------------------------------------------------------------

a) O requerimento apresentado pela PALA-Perfis e Alumínios, Ldª. e pela KARIBAPORT-

Acessórios Sanitários, S.A., aquela, proprietária do lote H 37 da Zona Industrial da Mota e,

esta, a firma que se encontra a laborar nesse mesmo lote, sob o registo 3385/05 de 26.07.2005

e, ainda, os requerimentos apresentados por esta última sob os registos 3427/05 de 26.07.2005 e

3429/05 de 27.07.2005, todos no processo de obras 11/98, cujos teores se dão aqui por

integralmente reproduzidos; --------------------------------------------------------------------------------

b) Que, no essencial, resulta daqueles requerimentos: --------------------------------------------------

b.a) o pedido de emissão de certidão de localização industrial em nome da KARIBAPORT e,

portanto, para o desenvolvimento, no lote em referência, de uma indústria de produção e

comercialização de autoclismos e outros fins, sem qualquer limite de tempo; ----------------------

b.b) “ou em caso contrário a possibilidade de adjudicação de um lote de terreno na Zona para o

efeito”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Que, dos antecedentes da presente situação cumpre realçar aqui o seguinte: ---------------------

c.a) o lote H 37 foi alienado à PALA por escritura outorgada a 11.09.1996; ------------------------
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c.b) na sequência de solicitação da PALA e da KARIBAPORT, a CMI a 03.03.99 deliberou

permitir que entre estas fosse “celebrado um contrato de cessão de uso do pavilhão construído

no lote H 37 da Zona Industrial da Cota, Ílhavo, com vigência de dois anos – de Fevereiro de

1999 a Fevereiro de 2001”. ---------------------------------------------------------------------------------

c.c) por deliberação de 24.04.2002, nos termos e com os fundamentos aí constantes e cujo teor

se dá aqui por integralmente reproduzido, a CMI autorizou o “uso pela dita KARIBAPORT da

unidade industrial pertencente À PALA-Perfis de Alumínios, Ldª. e sita no lote H 37 da ZIM, a

um período de dois anos (…) O prazo ora concedido é improrrogável e concedido apenas por se

afigurar necessário e suficiente para que a KARIBAPORT promova o que tiver por

conveniente no sentido de edificar e passar a laborar em novas instalações da sua propriedade”.

c.d) Conforme resulta do processo de obras em causa e, em especial, se infere dos

requerimentos em análise, que a KARIBAPORT não logrou passar a laborar em novas

instalações de sua propriedade; -----------------------------------------------------------------------------

d) Que, pese embora o que se vem de dizer determinar o indeferimento do pedido de emissão

de certidão de localização industrial, entende dever ponderar-se o seguinte: ------------------------

d.a) a KARIBAPORT encontra-se a laborar na ZIM desde inícios de 1999, gerando emprego e

riqueza, cumprindo as funções para que foi criada a ZIM sendo que a sua desactivação teria

custos certamente elevados para o tecido industrial do Concelho; ------------------------------------

d.b) que, a não emissão da certidão em causa determina a desactivação da indústria e, assim o

desemprego de todos os seus trabalhadores – a maior parte deles moradores na Gafanha da

Encarnação, com custos sociais graves, que cumpre não descurar; -----------------------------------

d.c) que, são propósitos subjacentes à criação da ZIM, entre outros, a dinamização do tecido

industrial/empresarial do Concelho e, por via disso, o desenvolvimento deste e a criação de

emprego; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPONHO: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, com fundamento nos considerandos supra, a Câmara Municipal de Ílhavo delibere: --------

1. Deferir o pedido formulado pela KARIBAPORT e, assim, emitir a certidão de localização

industrial do lote H 37 da ZIM, concretamente o pavilhão aí implantado e pertencente à PALA-

Perfis de Alumínios, Ldª., por um período de 3 anos, devendo a requerente, nesse mesmo

prazo, promover a edificação e início de laboração em instalações da sua propriedade; -----------
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2. Que, relativamente à manifestada intenção e adquirir um lote na ZIM, e por forma a que

dentro do prazo fixado no numero anterior, promova a edificação e início de laboração em

instalações da sua propriedade, se notifique a requerente, KARIBAPORT, de que havendo lotes

disponíveis para alienação deverá apresentar candidatura para a respectiva aquisição nos termos

do disposto no Regulamento das Condições de Venda de Lotes na Zona Industrial da Mota

(ampliação), publicado no Apêndice nº. 106 ao Diário da República, II série, nº. 161, de

15.07.2003. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ílhavo, 24 de Abril de 2006. --------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, -----------------------------------------------------------

As.) Engº. José Agostinho Ribau Esteves”. ---------------------------------------------------------------

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta. ---------------------------

2ª. (LOTE M 65) – “Considerando que: ------------------------------------------------------------------

01. na sua reunião de 21 de Março de 2005, a Câmara Municipal de Ílhavo, deliberou “vender,

o lote M 65 da Zona Industrial da Mota a CERBETÃO – CONSTRUÇÕES Ldª, ou à sua

participada MOGNOAÇO – COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Ldª, nos termos

e condições fixados no Regulamento Para as Compra e Venda de Lotes de Terreno na Zona

Industrial da Mota (ampliação), publicado no apêndice nº 106, do Diário da República, II

série, nº 161, de 15 de Julho de 2003”; -------------------------------------------------------------------

02. Nos termos do disposto no artº 9º do referido Regulamento, foi então seleccionada como

suplente à aquisição do referido lote a candidata Manuel da Costa Genrinho Ldª.;  ----------------

03. Depois de vicissitudes várias, que se prenderam fundamentalmente com a justa pretensão

da CERBETÃO que pretendia que o lote lhe fosse vendido pelo valor correspondente à área

exacta do lote de terreno, que, como foi certificado pelos Serviços Técnico da CMI, estava

efectivamente errado, a Câmara Municipal de Ílhavo, em 19 de Setembro, deliberou no sentido

de “ a escritura do lote M 65 da Zona Industrial da Mota ser celebrada pelo valor

correspondente á área que este efectivamente possui (4 560 m2) multiplicada pelo valor por

metro quadrado de terreno, previsto no artº 4º/1 do Regulamento Para as Compra e Venda de

Lotes de Terreno na Zona Industrial da Mota (ampliação), publicado no apêndice nº 106, do

Diário da República, II série, nº 161, de 15 de Julho de 2003, que actualmente se cifra em 26€

(vinte e Seia euros)”; -----------------------------------------------------------------------------------------
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04. Notificada do teor desta deliberação e das condições de sinalização e tramitação formal do

processo de compra e venda do dito lote de terreno, a CERBETÃO nunca mais manifestou

qualquer interesse em observar as referidas condições de venda, designadamente no que

concerne ao sinal, contrato promessa e instrução da escritura, que deveriam observar os termos

e prazos constantes no artigo 11º do dito Regulamento; -----------------------------------------------

05. Por isso, em 24.03.2006, o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo dirigiu à

CERBETÃO uma carta registada com aviso de recepção, por ela recebida em 28.03.2006,

fixando-lhe um prazo até 3 de Abril para entrega dos documentos necessários à instrução do

processo de escritura de compra e venda do lote M 65; -----------------------------------------------

06. Na mesma comunicação a CERBETÃO foi informada de que, se não apresentasse os

documentados solicitados, no prazo fixado, a CMI procederia à revogação da deliberação de

atribuição do lote (M65) à dita sociedade; ----------------------------------------------------------------

07. Até hoje a CERBETÃO nada disse; -------------------------------------------------------------------

08. Nos termos do disposto no nº 4 do Regulamento das Condições de Venda dos Lotes da

ZIM, “o não cumprimento dos prazos previstos nos nº 1, 2 e 3 deste artigo por razões

imputáveis ao adquirente, confere à Câmara Municipal de Ílhavo o direito de revogar a

deliberação de atribuir o lote ao candidato faltoso e atribuir o lote em causa ao candidato

colocado no primeiro lugar suplente elegível para o efeito”. -----------------------------------------

PROPONHO: -------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Que, nos termos e com os fundamentos supra enunciados, a Câmara Municipal de Ílhavo

delibere revogar a decisão de atribuir o lote M 65 da Zona Industrial da Mota Ílhavo, a

CERBETÃO – CONSTRUÇÕES LDª., ou à sua participada MOGNOAÇO – COMÉRCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDª.; -----------------------------------------------------------------

b) Que, nos termos do disposto no artigo 11º/4 do Regulamento das Condições de Venda dos

Lotes da Zona Industrial da Mota em vigor, a CMI delibere atribuir o referido lote a Manuel

Costa Genrinho Ldª.; -----------------------------------------------------------------------------------------

c) Que na eventualidade de esta sociedade já não estar interessada na aquisição do lote, e em

cumprimento da nossa deliberação de 2 de Dezembro de 2003, nos termos da qual a Câmara

Municipal de Ílhavo deliberou “vender, (…) todos os lotes da Zona Industrial da Mota de que
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se torne proprietária, por via dos processos de reversão em curso”, se torne público, pelos

meios habituais, a disponibilidade do lote M65 para efeitos da sua venda. --------------------------

Ílhavo, 24 de Abril de 2006. --------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, -----------------------------------------------------------

As.) Engº. José Agostinho Ribau Esteves”. -----------------------------------------------------------------------

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta. ---------------------------

EQUIPAMENTO RURAL E URBANO. --------------------------------------------------------------

ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DE UM CAMINHO ABRÍCOLA SITO NA

COLÓNIA AGRÍCOLA – DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO – DESPACHO.

Presente o ofício nº. 87/06, de 2006/04/27, da Junta de Freguesia de S. Salvador - Ílhavo, dado

aqui por reproduzido na íntegra, pelo qual solicitam que a Câmara Municipal manifeste ter

interesse público no alargamento e beneficiação de um Caminho Agrícola sito na Colónia

Agrícola. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste documento consta o seguinte despacho do Sr. Presidente da Câmara: ------------------------

-“À Câmara para deliberar do interesse público desta intervenção. -----------------------------------

As.) José Agostinho Ribau Esteves. -----------------------------------------------------------------------

27ABR06”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Em minuta, foi deliberado por unanimidade reconhecer o interesse público da intenção

proposta pela JFSS. ------------------------------------------------------------------------------------------

ZONA INDUSTRIAL DA MOTA – CADASTRO DA SITUAÇÃO ACTUAL DOS

DIVERSOS LOTES – LOTE I 3 (MARQUÍLHAVO) – INFORMAÇÃO – PARECER. ---

Presente o ofício registado sob o n. 1059, Pº. 247/00, de 2006/03/06, da firma

MARQUÍLHAVO-Comércio e Reparação de Automóveis, Ldª., com sede na Zona Industrial

da Mota-Lote I 34, na Gafanha da Encarnação, pelo qual são prestados os esclarecimentos tidos

por convenientes à deliberação desta Câmara Municipal de 06 de Fevereiro, do corrente ano. ---

Em minuta, foi deliberado por unanimidade proceder de acordo com o presente parecer jurídico

e a informação DOPGU. O parecer jurídico, datado de 21 de Março findo, foi elaborado pelo

Assessor Jurídico do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Dias, e, a informação DOPGU, de

referência DOPGU/noemiam 2006/03/10 1059/06 1 foi prestada pela Chefe da DOPGU-

Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbana deste Município, Arqª. Noémia Maia, os quais
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se dão aqui por integralmente reproduzidos. -------------------------------------------------------------

OBRAS MUNICIPAIS. ------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO LIMITADO DA EMPREITADA DE “REDE DE DRENAGEM DE

ÁGUAS RESIDUAIS DA RUA DOS SUCESSOS – ÍLHAVO” – CONTA FINAL –

RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ----------------------------------------------------------------------------

Relativamente a esta empreitada referida em título, adjudicada, oportunamente, por despacho

do Sr. Presidente da Câmara, de 14/06/2005, à firma Henriques, Fernandes & Neto, Ldª., foram

presentes os seguintes documentos: ---------------------------------------------------------------------

1º.-A Conta Final, elaborada pelo Técnico Superior da DOEA-Divisão de Obras, Equipamentos

e Ambiente, Engº. Elias Oliveira, dada aqui por integralmente reproduzida, pela qual se

constata, nomeadamente, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------

-O valor da adjudicação foi de ……...€ 16.701,24; -----------------------------------------------------

-Os trabalhos contratuais totalizaram € 14.875,24; ------------------------------------------------------

-Os trabalhos a mais foram de ……...€    2.321,29; -----------------------------------------------------

-Os trabalhos a menos foram de …….€    1.826,00. ----------------------------------------------------

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente Conta Final. -----------------------

2º.-O Auto de Recepção Provisória, datado de 29/03/2006, dado aqui como reproduzido, pelo

qual o representante da Câmara, o Técnico Superior da DOEA-Divisão de Obras,

Equipamentos e Ambiente, Engº. Elias Oliveira, e o representante da firma Henriques,

Fernandes & Neto, Ldª., Armando Pereira, entendem estar a obra em causa em condições de ser

recebida provisoriamente. -----------------------------------------------------------------------------------

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar o presente Auto. -------------------------------

CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE “LIGAÇÃO DA A 17 A ÍLHAVO –

TROÇO FINAL” – ADJUDICAÇÃO. -----------------------------------------------------------------

Presente o processo do concurso referido em epígrafe, do qual se destaca o relatório da

respectiva Comissão de Análise, constituída pela Chefe da DOEA-Divisão de Obras

Particulares e Gestão Urbana, deste Município, Engª. Paula Oliveira, e, pelos Técnicos, Engºs.

Gilda Soares e Horácio Labrincha, datado de 26 de Abril findo, dado aqui como reproduzido,

pelo qual é sugerido que a adjudicação seja feita à firma Vítor Almeida & Filhos, S.A., pelo

valor de € 203.075,05 (duzentos e três mil e setenta e cinco euros e cinco cêntimos), acrescido
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de IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em minuta, foi deliberado por unanimidade proceder à adjudicação provisória à firma Vítor

Almeida & Filhos, S.A., de acordo com o relatório. Mais se delibera proceder à audiência

prévia nos termos do CPA: não havendo reclamações a adjudicação é definitiva. ------------------

CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE “SISTEMA ELEVATÓRIO DE

ÁGUAS RESIDUAIS DA ZONA INDUSTRIAL DA MOTA” – ADJUDICAÇÃO. ---------

Presente o processo do concurso referido em epígrafe, do qual se destaca o relatório da

respectiva Comissão de Análise, constituída pelos Engºs. da DOEA-Divisão de Obras

Particulares e Gestão Urbana, deste Município, Elias Oliveira, Horácio Labrincha e Filipe

Carvalheiro, datado de 28 de Março findo, dado aqui como reproduzido, pelo qual é sugerido

que a adjudicação seja feita à firma Construções Carlos Pinho, Ldª., pelo valor de € 176.639,81

(cento e setenta e seis mil seiscentos e trinta e nove  euros e oitenta e um cêntimos), acrescido

de IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em minuta, foi deliberado por unanimidade proceder à adjudicação provisória à firma

Construções Carlos Pinho, Ldª., de acordo com o relatório. Mais se delibera a realização de

audiência prévia nos termos do CPA: não havendo reclamações a adjudicação é definitiva. -----

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

ACÇÃO SOCIAL/ HABITAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------

PARQUE MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – REAJUSTAMENTO DE RENDAS PARA

O ANO DE 2006 – PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------

Presente a seguinte proposta da Srª. Vereadora, Profª. Margarida Maria São Marcos Amaral: ---

-“Na qualidade de Vereadora da Acção Social, no uso das minhas competências e tendo em

consideração: --------------------------------------------------------------------------------------------------

1 – A proposta de reajustamento de rendas para o ano de 2006, apresentada em reunião de

Câmara de 20 de Fevereiro; ---------------------------------------------------------------------------------

2 – A deliberação de Câmara de 5 de Abril, após análise da audiência escrita de interessados,

de acordo com o disposto no artigo 100º. e seguintes do Código do Procedimento

Administrativo; -----------------------------------------------------------------------------------------------

3 – A apresentação de documento médico comprovativo, o qual determina o descendente da

inquilina, Paulo Sérgio Magalhães Pereira, como doente crónico, tendo sido encaminhado para
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a pensão de invalidez, ainda sem decisão final; ----------------------------------------------------------

4 – O enquadramento legal da situação, de acordo com o determinado no nº. 3, artº. 8º. do

Decreto-Lei nº. 166/93, de 7 de Maio, conforme indicado na informação da Técnica Superior

de Serviço Social, Drª. Mónica Batista. -------------------------------------------------------------------

Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------

a Câmara Municipal de Ílhavo aprove a alteração do reajustamento de renda da inquilina

Rosalina Magalhães Cerqueira Pereira para 76,40 €, com entrada em vigor no mês de Junho,

em conformidade com o legalmente estabelecido. ------------------------------------------------------

Ílhavo, 26 de Abril de 2006. --------------------------------------------------------------------------------

A Vereadora do Pelouro da Acção Social, ----------------------------------------------------------------

As.) Margarida Maria São Marcos, Profª.”. --------------------------------------------------------------

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta. ---------------------------

CULTURA. --------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DAS MARCHAS SANJOANINAS

DE ÍLHAVO/2006 – PROPOSTA. ----------------------------------------------------------------------

Presente a seguinte proposta do Sr. Presidente da Câmara: --------------------------------------------

-“A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover a realização da Edição de 2006 das Marchas

Sanjoaninas de Ílhavo, nos próximos dias 17, 23 e 24 de Junho, em parceria com as seguintes

Associações: Amigos da Malha da Carvalheira, CCD-CMI, Grupo de Jovens “A Tulha”, Grupo

de Jovens da Praia da Barra, Rancho Folclórico “Os Palheiros da Costa Nova”. -------------------

Esta iniciativa que faz parte da agenda de actividades culturais promovidas pela Câmara

Municipal de Ílhavo para o ano de 2006, tem como objectivos: ---------------------------------------

1º Manter a tradição desta festa de cultura popular bem apreciada e vivida pelas populações do

Concelho de Ílhavo; ------------------------------------------------------------------------------------------

2º Promover a divulgação da criação artística nas vertentes da coreografia, música, poesia e

demais requisitos envolvidos nesta manifestação pública de cultura predominantemente de raiz

popular; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

3º Promover a notoriedade e visibilidade cultural e artística do Concelho de Ílhavo. --------------

Nestas perspectivas, e no uso das minhas competências, proponho que a Câmara Municipal de

Ílhavo aprove as Normas de Participação nas Marchas Sanjoaninas de Ílhavo de 2006, cuja
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descrição se encontra anexa a esta proposta. -------------------------------------------------------------

Ílhavo, 27 de Abril de 2006. --------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara, ------------------------------------------------------------------------------------

As.) Engº. José Agostinho Ribau Esteves”. ---------------------------------------------------------------

Do conteúdo das Normas, dadas aqui por transcritas, há a salientar o seguinte: --------------------

-A instituição de uma Equipa de Gestão das Marchas Sanjoaninas 2006, constituída pela CMI e

por representantes de cada uma das Associações participantes com Marcha; -----------------------

-Os desfiles das Marchas obedecerão à ordem obtida por sorteio a realizar no início dos

mesmos e na presença de representantes das mesmas; --------------------------------------------------

-As datas das actuações, a realizar pelas 22.00 horas, são: ---------------------------------------------

----------------Dia 17 de Junho, na Gafanha da Nazaré; -------------------------------------------------

----------------Dia 23 de Junho, na Praia da Barra; -------------------------------------------------------

----------------Dia 24 de Junho, no Pavilhão Capitão Adriano Nordeste, em Ílhavo; ----------------

-Cada Marcha receberá um apoio financeiro de presença no valor de € 5.000,00 (cinco mil

euros), a atribuir pela Câmara em duas tranches, de € 2.500,00 cada, a transferir em Maio e

Junho respectivamente; --------------------------------------------------------------------------------------

-A Equipa de Gestão das Marchas Sanjoaninas 2006 definirá os apoios financeiros

suplementares a cada uma das Marchas participantes, com um valor até 30% (trinta por cento)

do apoio financeiro de presença, ponderando a sua qualidade (avaliação do Júri) e o Relatório

da Actividade e Contas que cada Associação tem de entregar ao Presidente da Câmara até ao

dia 15 de Julho de 2006, a atribuir pela CMI. ------------------------------------------------------------

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta. ---------------------------

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO. --------------------------------------------------------------

COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS. -----------------------------------------------------------

FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO E DE

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO – REDUÇÃO DO

HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DO CAFÉ “O ANDRÉ” – PROPOSTA. ----------------

Presente a seguinte proposta do Sr. Presidente da Câmara: --------------------------------------------

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

1. Que, por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, de 13AGO2003 e nos
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termos do disposto no artº 4º/1 do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos

Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços do Município de Ílhavo,

publicado no apêndice nº 22, do Diário da República, II série, nº 42, de 19 de Fevereiro, o

estabelecimento comercial designado “Café O André” situado na Rua João das Regras, 82,

freguesia da Gafanha da Nazaré, neste Concelho de Ílhavo, “pode estar aberto entre as 08 e as

02 horas, todos os dias da semana durante todos os dias do ano”; -----------------------------------

2. Que o funcionamento do referido estabelecimento, no horário referido, deve harmonizar-se

com o direito ao descanso e a qualidade de vida dos demais cidadãos do concelho,

nomeadamente os residentes nas imediações daquele espaço comercial; ----------------------------

3. Que, no passado dia 21.03.2005 e 10.05.2005, Maria Goreti Pereira, residente no prédio onde

o dito estabelecimento se encontra localizado, apresentou a esta Câmara Municipal uma

reclamação insurgindo-se contra o incómodo causado pela intensidade do ruído produzido no

dito “Café O André”, para tanto dizendo, e em síntese, que: -------------------------------------------

a) “(…) o mesmo não reúne as condições exigidas por lei, ou seja a lei do ruído que tanto afecta

a saúde das pessoas; ------------------------------------------------------------------------------------------

b) O ruído lhe causa graves e irreversíveis problemas de saúde; --------------------------------------

c) Os seus filhos têm tido problemas de insucesso escolar desde que o café abriu; -----------------

d) Este problema se arrasta há pelo menos dois anos. ---------------------------------------------------

4. Que tanto quanto resulta dos elementos na posse da CMI, designadamente do RELATÓRIO

DE ENSAIO acústico elaborado sobre o dito estabelecimento comercial (vd. Informação

DOPGU/marios 2005/07/21 2769/05 3): ------------------------------------------------------------------

a) Em 25.02.2005 foi realizado um ensaio acústico ao estabelecimento; -----------------------------

b) Esse ensaio verificou que o nível de ruído praticado não respeitava a legislação aplicável no

período nocturno; ---------------------------------------------------------------------------------------------

c) Em 12.04.2005 o proprietário do prédio onde se situa o “Café André” comunicou à CMI que,

no dia 17.03.2005, tinha colocado um tecto falso como forma de eliminar o problema; -----------

d) Em 28.04.2005 a UOF verificou a colocação do tecto falso; ---------------------------------------

e) Depois da colocação do tecto falso não foi realizado qualquer estudo acústico que permita

avalia da eficácia da operação realizada; ------------------------------------------------------------------

f) Por despacho do senhor vereador Engº. Marcos Ré, de 09.05.2005, tinha sido determinado ao
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proprietário do prédio que após a colocação do tecto falso deveria promover a realização de

novo estudo acústico no sentido de apurar se a intervenção produzida tinha ou não resultado; ---

g) Que esse estudo acústico não foi realizado, ou pelo menos, não foi junto ao processo; --------

5. Por isso, e por despacho de 23.07.2005 (registo 950/06) o Vereador do pelouro, Engº.

Marcos Ré, propõe que, enquanto não for apresentado um relatório acústico que confirme a

redução do ruído produzido no Café André, o respectivo horário de do dito estabelecimento,

seja reduzido nos seguintes moldes: -----------------------------------------------------------------------

a) À semana nunca depois das 23.00 horas e nas noites de sexta, sábados e vésperas de feriados

às 24h00. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Este regime funcionaria a título experimental por um período de três meses a contar da

devida notificação, findo o qual se nada houvesse que o justificasse, se manteria; -----------------

c) Havendo reclamação fundamentada e se necessário após a realização de novo estudo

acústico, seria o horário reduzido durante todos os dias da semana para as 22.00h; ----------------

d) Caso contrário, se de facto se provasse, com a referida medição que, no período nocturno o

cumprimento da Lei do Ruído se verificava, não haveria alteração ao horário que actualmente

esta estabelecido. ---------------------------------------------------------------------------------------------

6. São hoje amplamente reconhecidos como direitos de personalidade (cfr. arts. 3º e 25º da

Declaração Universal dos Direitos do Homem, artº 2º da Convenção europeia dos Direitos do

Homem, arts. 25º, 64º e 66º da Constituição da República, artº 70º do Código Civil e arts. 1º,

22º e 41º da Lei de bases do Ambiente) o direito ao repouso, à tranquilidade da vida familiar e à

saúde, como bens necessários e até essenciais à existência e à qualidade da vida; -----------------

7. Do mesmo modo, também é reconhecido o direito que todos têm ao trabalho e à livre

iniciativa económica, nos quadros definidos pela Constituição e pela Lei; --------------------------

8. Em caso de conflito ou colisão de tais direitos, aplica-se, na falta de regulamentação

especial, o artº 335º do Código Civil que dispõe o seguinte: -------------------------------------------

“1. Havendo colisão de direitos iguais ou da mesma espécie, devem os titulares ceder na

medida do necessário para que todos produzam igualmente o seu efeito, sem maior detrimento

para qualquer das partes. -----------------------------------------------------------------------------------

2. Se os direitos forem desiguais ou de espécie diferente, prevalece o que deva considerar-se

superior”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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9. Aliás, nos termos do disposto no nº 4 do artº 5º do referido Regulamento Municipal dos

Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas “a Câmara

Municipal tem competência para restringir os apontados limites, por sua iniciativa ou pelo

exercício do direito de petição dos administrados, desde que estejam comprovadamente em

causa razões de segurança ou de protecção da qualidade de vida dos cidadãos”. -----------------

10. A Câmara Municipal de Ílhavo, ao abrigo das disposições legais citadas, e em resposta a

queixas formuladas pelos vizinhos de alguns dos estabelecimentos de restauração e bebidas

situados no Concelho, já reduziu vários horários de funcionamento de estabelecimentos deste

tipo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Fê-lo nomeadamente quanto: --------------------------------------------------------------------------

a. Ao Café Biarritz, na Costa Nova, ----------------------------------------------------------------------

b. Ao Café Estibordo, na Costa Nova, -------------------------------------------------------------------

c. Ao Café Dolphin’s, na Praia da Barra, ----------------------------------------------------------------

d. Ao Café Parasempre Bar, na Praia da Barra, ---------------------------------------------------------

e. Ao Café Abstracto, na Gafanha d’Aquém, ------------------------------------------------------------

f. Ao Café Belo Horizonte, na Gafanha da Nazaré e ---------------------------------------------------

g. Ao Café Farol, na Praia da Barra. -----------------------------------------------------------------------

12. Acontece que, na prossecução do interesse público que lhe cumpre realizar, os órgãos da

Administração estão igualmente vinculados ao respeito dos princípios da legalidade, igualdade,

proporcionalidade, justiça, imparcialidade e boa-fé, conforme também resulta do disposto nos

arts. 3º, 4º, 5º, 6º e 6º-A do Código do Procedimento Administrativo; -------------------------------

13. Cabe por isso garantir que as decisões da CMI, nesta, como em todas as outras matérias,

concretizem um tratamento isento, justo e proporcionado ao tipo de lesão e das exigências da

prevenção, na esteira, também, da própria lei criminal (arts. 70º e ss do Código Penal); ----------

14. O que vale por dizer que, no tratamento do conflito de interesses entre o direito ao repouso

de todos os munícipes e o direito à livre exploração económica dos estabelecimentos de

restauração e bebidas, com a consequente perturbação ambiental que, por sistema, geram deve

considerar-se: -------------------------------------------------------------------------------------------------

a. A gravidade da infracção; -------------------------------------------------------------------------------

b. O universo das pessoas lesadas; ------------------------------------------------------------------------
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c. A regularidade/repetição das ocorrências; ------------------------------------------------------------

d. A conduta anterior aos factos ofensivos do direito ao repouso; -----------------------------------

e. A existência de prévia admoestação e o seu incumprimento reiterado ou não; ------------------

f. A dimensão do lucro cessante do estabelecimento comercial, por força da redução do

respectivo horário de exploração. --------------------------------------------------------------------------

15. Por outro lado, a sanção aplicada não deve ter um carácter perpétuo, isto é: o sacrifício

imposto ao infractor não deve assumir-se como imutável, pois, nomeadamente, por força da

inexistência de queixas posteriores e do acatamento voluntário do encargo que lhe foi aplicado

e das regras que lhe estão associadas, pode justificar-se o fim da sanção fixada; ------------------

16. Isto também porque, conforme resulta do nº 2 do artº 151º do CPA, “Na execução dos actos

administrativos devem, na medida do possível, ser utilizados meios que garantindo a

realização integral dos seus objectivos, envolvam o menor prejuízo para os direitos e

interesses dos particulares” --------------------------------------------------------------------------------

17. È certo que “o princípio da proporcionalidade não afasta a ideia de prevalência do

interesse público, sendo em função da sua intensidade concreta que se avalia se as medidas em

causa são ou não, as menos desfavoráveis para os administrados. Isto é: o acto administrativo

não se executa para realizar equilibrada e harmoniosamente os interesses público e particular

nele envolvidos, mas para, realizando integralmente o interesse público danificar o menos

possível o interesse particular” (Mário Esteves de Oliveira, Pedro Costa Gonçalves, J. Pacheco

Amorim, in Código do Procedimento Administrativo, comentado, 2ª edição, Almedina,

pp.722). --------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Daí que entendamos adequado que, na gestão do conflito entre o direito ao repouso dos

particulares e o direito ao livre exercício da actividade económica privada dos particulares,

deva considerar-se a instituição de um sistema probatório que permita: ---------------------------

a. Por um lado exercer uma acção sancionatória sobre o comportamento infractor, com

consequências sobre o resultado da sua operação comercial e sobre o bem estar da respectiva

vizinhança; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

b. E, por outro, permitir que um razoável “regime de prova” faculte ao infractor a possibilidade

de recuperar, na plenitude, o exercício da sua actividade económica, salvaguardada que esteja,

a garantia do respeito pelo direito ao repouso dos queixosos. -----------------------------------------
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PROPONHO: -------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Que, com fundamento nos considerandos supra, a Câmara Municipal de Ílhavo, nos termos

do disposto no n.º 4, do artigo 5º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento

dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços do Município de Ílhavo,

publicado no apêndice n.º 22, do Diário da República, II, série, n.º 42, de 19 de Fevereiro,

determine a redução do horário de funcionamento do “Café O André”, sito na rua João das

Regras, 86, em Ílhavo, da seguinte forma: ----------------------------------------------------------------

a) De domingo a quinta-feira até às 23.00 horas; --------------------------------------------------------

b) Sextas, sábados e vésperas de feriados às 24h00. ----------------------------------------------------

B. Que esta redução tenha a duração de 3 meses; -------------------------------------------------------

C. Neste prazo deverá ser realizado, pelo proprietário, novo estudo acústico que permita avaliar

se a intervenção produzida no tecto do “Café André” permite ao estabelecimento cumprir o

determinado na Lei do Ruído, sendo que, na afirmativa a presente deliberação será revista e

devolvido ao “Café André” o horário que actualmente vigora; ----------------------------------------

D. Que se advirta o proprietário do “Café André” do teor da deliberação da reunião de

19.07.2004, da CMI, em matéria de horários de funcionamento dos estabelecimentos de

restauração e bebidas, cujo teor é essencialmente o seguinte: -----------------------------------------

“1. Que o regime de redução de horário previsto no n.º 4 do art.º 5.º do Regulamento dos

Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de

Serviços do Município de Ílhavo, passe a ser aplicado num regime “progressivo”, com a

seguinte configuração: --------------------------------------------------------------------------------------

i. Da primeira vez: por um período de 3 meses; ---------------------------------------------------------

ii. Caso ocorram queixas, devidamente comprovadas, nomeadamente por parte da autoridade

policial, durante o período de 3 meses fixado nos termos do n.º i., e no primeiro caso de

reincidência, após esgotado o período fixado nos termos do aludido n.º i.: 6 meses; --------------

iii. Em qualquer outra situação de reincidência subsequente: 1 ano”. -------------------------------

E. Que, para cumprimento do ora determinado, seja o processo enviado à DAG, Secção de

Taxas e Licenças, para que notifique, de imediato, o proprietário e a gerente do “Café André”

do sentido da presente proposta e para se pronunciar, querendo, nos termos e para os efeitos

previstos no artº 100º do Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------
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Ílhavo, 24 de Abril de 2006. -------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, -----------------------------------------------------------------

As.) Engº. José Agostinho Ribau Esteves”. ---------------------------------------------------------------------

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta. ---------------------------

CONTABILIDADE E FINANÇAS. ---------------------------------------------------------------------

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

Presentes os seguintes autos de vistoria e medição de trabalhos: --------------------------------------

-Da empreitada de “Rede de Drenagem de Águas Residuais da Rua dos Sucessos” – 1ª.

situação de trabalhos contratuais,  no valor de € 15.619,00 (quinze mil seiscentos e dezanove

euros), adjudicada à firma Henriques, Fernandes & Neto, Ldª.; ---------------------------------------

-Da empreitada de “Rede de Drenagem de Águas Residuais da Rua dos Sucessos” – 1ª.

situação de trabalhos a mais, no valor de € 2.437,35 (dois  mil quatrocentos e trinta e sete  euros

e trinta e cinco cêntimos), adjudicada à firma Henriques, Fernandes & Neto,  Ldª.. ---------------

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

pagamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO. ----------------------------------------------------------

Esgotada a Ordem do Dia, eram 16.20 horas, e, dado já se encontrarem presentes no Salão

Nobre duas munícipes que queriam intervir, foi-lhes, pelo Sr. Presidente da Câmara, dada a

palavra: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assim, intervieram: ------------------------------------------------------------------------------------------

-Arminda Vieira, residente na Rua Nossa Senhora da Saúde-Costa Nova, na Gafanha da

Encarnação, que referiu ser possuidora de duas bancas no Mercado Municipal da Costa Nova e

ter a concorrência desleal de duas irmãs que, não tendo bancas atribuídas, lhe fazem uma

concorrência desleal. -----------------------------------------------------------------------------------------

Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara referiu ter tomado a devida nota e que se vai agir em

todas as situações que há desrespeito pela lei. -----------------------------------------------------------

-Maria dos Anjos Sousa Santos, residente na Rua D. Carlos, 13, na Gafanha da Nazaré, disse

que, também, era vendedora no Mercado Municipal da Costa Nova, e que estava cansada de ser

provocada, constantemente, por uma outra vendedora e respectiva filha, sem que ninguém

pusesse cobro a tais situações. ------------------------------------------------------------------------------
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Intervindo, de seguida, o Sr. Presidente da Câmara aconselhou esta munícipe a manter a calma,

a não responder às provocações, e, a exemplo da resposta dada à anterior munícipe, disse que a

Câmara iria actuar, muito em breve, em todas as situações em que havia incumprimento da lei.

De seguida e, dado o facto de ainda serem 16.35 horas, foi a reunião suspensa, pelo Sr.

Presidente da Câmara, até às 17.30 horas, hora estipulada para as intervenções do público. ------

No entanto e, por motivos da sua agenda de trabalhos, o Sr. Presidente da Câmara deu

conhecimento a todos os presentes que não poderia estar presente na reabertura desta reunião,

fazendo-se substituir pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara. ---------------------------------------------

Reaberta a reunião àquela hora com todos os demais elementos do Executivo que estiveram

presentes desde o seu início, pelo Sr.Vice-Presidente da Câmara foi dada a palavra à única

munícipe, entretanto chegada: ------------------------------------------------------------------------------

-Maria Armanda de Almeida Gonçalves Nabais, na sua qualidade de sócia-gerente da firma

Dupla Chave-Multi-Serviços, Ldª., com sede na Rua Dr. Celestino Gomes-Centro Comercial

Lugre, nº. 28-Loja C, em Ílhavo, veio solicitar que, no início da Rua onde se situa o seu

estabelecimento, seja colocado um sinal de estacionamento proibido excepto para cargas e

descargas dado o estacionamento abusivo de viaturas que, neste momento, está a acontecer e

que não permite uma fluidez no tráfego. ------------------------------------------------------------------

Já no uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente da Câmara referiu que se ia estudar o assunto. -------     

E, nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerada. Eram 17.50 horas. ---------------------------

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

                                         , servindo de Secretário, redigi, subscrevi e assinei conjuntamente

com o Sr. Vice-Presidente da Câmara, que presidiu, por último, à reunião. -------------------------


