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ACTA Nº. 05/2006

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

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

Aos seis  dias do mês de Março 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., Dr. João José

Figueiredo de Oliveira, Profª. Margarida Maria São Marcos Amaral, Engº. Marcos Labrincha

Ré, Dr. António Pedro Oliveira Martins e Engº. Paulo Sérgio Teixeira Costa. ---------

Secretariou a reunião, na falta do respectivo titular, e, de acordo com a deliberação desta

Câmara Municipal de 02/11/2005, o Técnico Superior de 1ª. Classe, Dr. Rui Manuel Pais

Farinha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Neste Período foram suscitados os seguintes assuntos: -------------------------------------------------

1º-O Sr. Vereador, Dr. João José Figueiredo Oliveira, interveio referindo que é do

conhecimento público não ter sido autorizado o Sr. Engº. Senos da Fonseca a utilizar o

auditório do Museu Marítimo de Ílhavo para lançamento do seu livro “Nas Rotas dos

Bacalhaus”, ocorrido neste fim-de-semana, pelo que questionava os motivos que levaram a tal

atitude. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na resposta, o Sr. Presidente da Câmara referiu estar surpreendido com a questão agora

colocada pois, disse, não ser do seu conhecimento ter chegado à Câmara qualquer pedido nesse

sentido. No entanto, referiu, que ia contactar, de imediato e via mensagem por telemóvel, a

Adjunta do seu Gabinete de Apoio, Drª. Rosa Conceição, que não se encontrava ao serviço por

motivo de doença, o que assim fez. ------------------------------------------------------------------------

Enquanto fazia a ligação e esperava resposta á sua mensagem, o Sr. Presidente da Câmara

referiu a sua surpresa porquanto, acrescentou, ainda há menos de um mês tinha tido uma

reunião franca e aberta com o Sr. Engº. Senos da Fonseca, onde cada um disse o que lhe ia na
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alma e, finda a reunião, sentiu que as divergências antigas tinham ali terminado, E, pensou, que

era mútuo o sentimento, até porque, no final da reunião, o Sr. Engº. Senos da Fonseca lhe

ofereceu um exemplar do dito livro. -----------------------------------------------------------------------

Referiu, depois, nunca ter proibido a utilização do auditório para esse fim. Recordou, no

entanto, um episódio ocorrido no final do ano passado, relacionado com este facto, onde, isso

sim, não autorizou que o lançamento do livro fosse integrado nas comemorações do 4º.

Aniversário do Museu, ocorrido em 21/10/2005, como lhe tinha sido solicitado, e, apenas isso.

O Sr. Presidente da Câmara recebeu, depois, a resposta da sua Adjunta, a qual transmitiu, de

imediato, à Câmara e que era de não ter sido recebido nesta Câmara Municipal nenhum pedido

do Sr. Engº. Senos da Fonseca para utilização do auditório do Museu Marítimo neste fim-de-

semana findo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

2º-O Sr. Presidente da Câmara informou os restantes Membros do Executivo de que no

próximo dia 26, do corrente mês, se procederá à inauguração do Parque Centro de Ílhavo e do

Posto de Turismo de Ílhavo, pelo que os convidava a estarem presentes. ----------------------------   

ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------------------------------------

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

Presente o resumo diário de tesouraria nº. 44, do dia 03, do corrente mês, pelo qual foi tomado

conhecimento que, em cofre, existiam as importâncias de € 4.903.132,13 (quatro milhões

novecentos e três mil cento e trinta e dois euros e treze cêntimos), respeitante a Dotações

Orçamentais e € 926.657,34 ( novecentos e vinte e seis  mil  seiscentos e cinquenta e sete euros

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

ACTA DE REUNIÃO ANTERIOR. --------------------------------------------------------------------

Presente a acta, número 04, da reunião ordinária efectuada no dia 20 do passado mês de

Fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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-circular nº.
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03/06-PRES, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, pelo qual

remetem alguns exemplares da sua brochura intitulada “ Um Olhar sobre o Programa

Operacional da Região Centro de 2000 a 2005”. --------------------------------------------------------

-----------------------------

ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA. -----------------------------------------------------------------

LOTEAMENTO. -------------------------------------------------------------------------------------------

Presente o processo registado sob o nº. 323, Pº. 686/00, em 2006/01/19, respeitante a José

Alberto Ramos Loureiro, residente na Rua Afonso de Albuquerque, 56, na Gafanha da Nazaré.

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir nos termos da informação DOPGU. Esta

informação, de referência DOPGU/noemiam 2006/02/24 323/06 1, é da responsabilidade da

Chefe da DOPGU-Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbana, em regime de substituição,

Arqª. Noémia Maia, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida. -------------------------------

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

REEMBOLSO DE PREJUÍZOS CAUSADOS A PARTICULARES. ---------------------------

PAGAMENTO DE DANOS CAUSADOS NUMA VIATURA PELA PROJECÇÃO DE

UMA PEDRA AQUANDO DO CORTE DE RELVA NO LARGO NOSSA SENHORA

DA ENCARNAÇÃO – INFORMAÇÃO. --------------------------------------------------------------

Presente a informação do Chefe da DSU-Divisão dos Serviços Urbanos, em regime de

substituição, Engº. Pedro Nunes, de 13/10/2005, dada aqui como transcrita, pela qual, em linhas

gerais, é referido que os serviços de jardinagem foram causadores da quebra de um vidro da

viatura da munícipe, Paula Cristina Sousa Nogueira Ribau, residente na Rua do Sul, 4-Gafanha

de Aquém, em Ílhavo, pela projecção de uma pedra quando procediam ao corte da relva no

Largo Nossa Senhora da Encarnação, na Gafanha da Encarnação. -----------------------------------

Dado que o prejuízo não é assumido pela nossa seguradora, em virtude da mesma só assumir os

que são superiores ao valor da franquia do nosso seguro, que é de € 250,00 (duzentos e

cinquenta euros), solicita autorização para ser efectuado o reembolso do prejuízo em questão. --

O valor do prejuízo reclamado, e de acordo com os documentos apensos à informação acima

referida, é de € 118,99 (cento e dezoito euros e noventa e nove cêntimos). -------------------------

Em minuta, foi deliberado por unanimidade proceder ao pagamento da indemnização de acordo

com a presente informação. ---------------------------------------------------------------------------------
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AUTOS DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS. ----------------------------------------

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

-Da empreitada de “Construção do Novo Posto de Turismo de Ílhavo”-6ª. situação de trabalhos

contratuais,  no valor de € 16.169,48 (dezasseis mil cento e sessenta e nove euros e quarenta e

oito cêntimos), adjudicada à firma Construções Marvoense, Ldª.; ------------------------------------

-Da empreitada de “Redes de Drenagem Residual e Pluvial das Gafanhas da Encarnação e

Carmo” – 3ª. situação de trabalhos contratuais,  no valor de € 15.834,25 (quinze  mil oitocentos

e trinta e quatro  euros e vinte e cinco cêntimos), adjudicada à firma Henriques, Fernandes &

Neto, Ldª.;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Da empreitada de “Redes de Drenagem Residual e Pluvial das Gafanhas da Encarnação e

Carmo”-4ª. situação de trabalhos contratuais,  no valor de € 60.671,84 (sessenta mil seiscentos

e setenta e um euros e oitenta e quatro cêntimos), adjudicada à firma  Manuel Vieira Bacalhau,

Ldª..-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Terminada a Ordem do Dia, eram 16.10 horas, e, dado que não se encontrava presente no Salão

Nobre nenhum munícipe a quem pudesse ser permitida a antecipação da intervenção, pelo Sr.

Presidente da Câmara foi suspensa a reunião até às 17.30 horas, hora estipulada para as

intervenções do público. -------------------------------------------------------------------------------------

Reaberta a reunião àquela hora, com todos os elementos do Executivo que à mesma estiveram

presentes desde o seu início, foi, acto imediato, pelo Sr. Presidente da Câmara encerrada a

mesma dado se ter constatado, uma vez mais, a ausência de munícipes. -----------------------------

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

                                         , servindo de Secretário, redigi, subscrevi e assinei conjuntamente

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


