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ATA Nº. 04/2013 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

REALIZADA NO DIA VINTE DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E 

TREZE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano dois mil e treze, reuniu ordinariamente a Câmara 

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

Presidente da Câmara, Eng.º Fernando Fidalgo Caçoilo, e dos demais Vereadores, Sr. José 

Marinho Vaz, Dr.ª Beatriz de Fátima Clemente Martins, Eng.º Marcos Labrincha Ré, Eng.º 

Paulo Sérgio Teixeira da Costa e Dr.ª. Ana Margarida Santos Bastos. ------------------------- 
Faltou à reunião o Sr. Presidente da Câmara, por se encontrar fora do concelho em 

representação do Município. ------------------------------------------------------------------------------ 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade justificar a falta. --------------------------------------- 

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

Dr. Rui Manuel Pais Farinha. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria nº. 36, do dia dezanove de fevereiro do ano de dois 

mil e treze, pelo qual foi tomado conhecimento que no cofre existiam as importâncias de € 

1.461.757,65 (um milhão quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete 

euros e sessenta e cinco cêntimos), respeitante a Dotações Orçamentais e € 761.333,28 

(setecentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e três euros e vinte e oito cêntimos), 

respeitante a Dotações não Orçamentais. --------------------------------------------------------------- 

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. -------------------------------------------------------------------- 

Presente a Ata número 03, da reunião ordinária realizada no dia seis de fevereiro do ano de 

dois mil e treze. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

novembro de 1963, foi a sua leitura dispensada. ------------------------------------------------------- 
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Submetida a votação, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente Ata. ------------------- 

ÓRGÃOS AUTARQUICOS. --------------------------------------------------------------------------- 

AÇÕES E PROCESSOS EM TRIBUNAIS COMUNS. ------------------------------------------- 

COMARCA DO BAIXO VOUGA/ÍLHAVO – SERVIÇOS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO – PROCESSO N.º 483/12.6GAILH - INQUÉRITO – ARQUIVAMENTO DO 

CRIME DE FURTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO – INFORMAÇÃO.  

Presente a informação supra, elaborada pela Técnica Superior Jurista, Dr.ª Ana Patrícia 

Araújo, datada de 14FEV13, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se 

dá conta que, relativamente ao processo referenciado em título, cuja participação ocorreu 

contra desconhecidos, foi proferido despacho de arquivamento dos autos, em virtude de não 

ter sido possível apurar quaisquer elementos indiciários quanto à identidade do (s) autor (es) 

dos factos acima relatados. -------------------------------------------------------------------------------- 

O aludido despacho, foi comunicado à Câmara Municipal, a coberto do ofício n.º 17145619, 

datado de 15JAN13, pela Comarca referenciada em título. ----------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. ---------------------------------- 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ------------------------------------------------------------- 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO - PROCESSO N.º 906/10.9 

BEAVR – ENTRE O MUNICIPIO DE ÍLHVAO E O SR. ANTÓNIO MANUEL DIAS 

DA QUINTA – INFORMAÇÃO – TOMADA DE CONHECIMENTO. ---------------------- 

Presente a informação referenciada em título, datada de 05FEV13, elaborada pelo Assessor 

Jurídico, Dr. Rui Dias, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se dá 

conta que o Autor (António Manuel Dias da Quinta), requereu àquele douto Tribunal: ---------

a) a condenação do Município de Ílhavo a aprovar o projeto de arquitetura apresentado por si, 

no âmbito do PO nº 339/09 e a consequente anulação do despacho proferido pelo Vereador, 

Eng. Marcos Ré, de 21AGO2010, que indeferiu a pretendida aprovação do projeto de 

arquitetura, bem como ---------------------------------------------------------------------------------- 

b)      a anulação do referido despacho proferido pelo Vereador, Eng. Marcos Ré, de 

21AGO2010, que ordenou a demolição da obra levada a cabo pelo autor, com a 

correspondente reposição do terreno nas condições em que se encontrava antes do inicio dos 

trabalhos (de construção de uma casa de madeira dentro da faixa de 50,0m de profundidade a 
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contar da Rua dos Migueis, via existente a nascente da sua propriedade, que deita para o 

caminho do Praião). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

No essencial, a questão reconduz-se a saber se, de acordo com o regime fixado no artigo 7º do 

PDM de Ílhavo, a construção em causa foi ou não erigida na parcela do terreno propriedade 

do autor que deve considerar-se edificável. ------------------------------------------------------------- 

Aderindo à tese do Município de Ílhavo, veio agora o já aludido TAF, considerar 

improcedente a referida ação administrativa especial, intentada pelo Sr. António Manuel Dias 

da Quinta, sendo que, a sentença em causa, ainda admite recurso para o Tribunal Central 

Administrativo do Norte. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. ---------------------------------- 

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

PESSOAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE 

FUNÇÕES - ANO DE 2013 – INFORMAÇÃO. ---------------------------------------------------- 

Presente a informação supra, aqui dada por integralmente transcrita: ------------------------------ 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente relação dos trabalhadores. ----- 

SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SIADAP). --------------------------------------------------------- 

CONSELHO COORDENADOR DA AVALIAÇÃO / ALTERAÇÃO / EXTINÇÃO DE 

SECÇÃO AUTÓNOMA - PROPOSTA. ------------------------------------------------------------- 

Presente seguinte proposta, elaborada pelo Sr. Presidente da Câmara: ----------------------------- 

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

1 - A atual Comissão de Coordenação da Avaliação (CCA), se encontra desatualizada, 

designadamente por integrar nela uma secção autónoma, integração que na altura, visou dar 

cumprimento à Portaria n.º 759/2009, de 16 de Julho, que procedeu à adaptação do sistema 

integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública, aprovado pela Lei 

n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, ao pessoal não docente dos estabelecimentos públicos de 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário; --------------------------------------------- 

- Essa desatualização resulta da deliberação da Câmara Municipal na sua reunião de 

2012/07/26, de rescindir unilateralmente o Contrato celebrado com o Estado Português, 
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(Ministério da Educação), relativa à gestão do pessoal não docente daqueles estabelecimentos 

pelos motivos que ficaram registados na ata n.º 16 de 2012, deste órgão executivo; ------------- 

- Por força dessa decisão, deixa de fazer sentido a existência de uma secção autónoma no dito 

Conselho a partir do ano de 2013 e seguintes, pelo que: ---------------------------------------------- 

Proponho que a Câmara Municipal, atento o que foi referido, extinga a existência da secção 

autónoma no Conselho de Coordenação da Avaliação para o ciclo avaliativo a iniciar em 2013 

e seguintes, cuja deliberação de criação tinha ocorrido na reunião deste órgão executivo de 

2010/02/03. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ass.) José Agostinho Ribau Esteves, Eng.º, ------------------------------------------------------------ 

15FEV13”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO COORDENADOR DA 

AVALIAÇÃO – TOMADA DE CONHECIMENTO. --------------------------------------------- 

Presente o regulamento supra indicado. ----------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. ---------------------------------- 

ABERTURA DE CONCURSOS PARA DIVERSOS CARGOS DIRIGENTES 

(DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2º E 3º GRAUS) – PROPOSTA. ------------------------------ 

Presente seguinte proposta, elaborada pelo Sr. Presidente da Câmara: ----------------------------- 

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

1) Que no passado dia 28 de dezembro, foi publicado em DR, II Série, n.º 251, a nova 

Estrutura Nuclear da Organização dos Serviços Municipais, a qual procurou adaptar a anterior 

estrutura à Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto; ----------------------------------------------------------- 

2) Que, a mesma, prevê a existência de duas unidades nucleares (departamento) e de oito 

unidades flexíveis (divisão), podendo neste último caso, serem providos seis lugares de 

dirigentes de 2º grau e um lugar de dirigente intermédio de 3º grau; -------------------------------- 

3) Que, por opção de gestão e contenção de custos, entende-se não prover nenhum lugar de 

diretor de departamento, optando-se antes pelo preenchimento de todos os lugares de 

dirigentes intermédios de 2º e 3º grau, opção esta que, atento o artigo 21º da citada Lei, 

permite o provimento de mais um lugar de dirigente intermédio de 2º grau, opção que 
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conscientemente tomamos por ser aquela que melhor se adapta à forma de gestão que, ao 

longo dos últimos 15 anos, conduziu este Município ao sucesso por todos reconhecido e que 

simultaneamente se traduz e tem traduzido numa contenção de custos; ---------------------------- 

4) Que, definidos os critérios, urge desencadear os procedimentos concursais com vista ao 

preenchimento dos referidos lugares; -------------------------------------------------------------------- 

5) Que, nos termos do art. 13º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, o júri designado por 

deliberação da Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal sendo o mesmo 

constituído por um Presidente, designado entre personalidades de reconhecidos mérito 

profissional, credibilidade e integridade pessoal e por dois vogais com iguais qualificações e 

cuja atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos recursos humanos ou 

da administração local autárquica; ----------------------------------------------------------------------- 

Nestes termos, proponho, ao abrigo da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2, 

do art. 68º da Lei n.º 169/99, de 18SET, na redação e republicação dada pela Lei n.º 5-

A/2005, de 11JAN: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

i) A Abertura imediata de concursos para os seguintes cargos de: ---------------------------------- 

a) Direção intermédia de 2º grau: ------------------------------------------------------------------------ 

Chefe de Divisão da Divisão de Administração Geral (DAG); -------------------------------------- 

Chefe de Divisão da Divisão de Ação Social e Saúde (DASS); ------------------------------------- 

Chefe de Divisão da Divisão de Cultura, Turismo e Juventude (DCTJ); --------------------------- 

Chefe de Divisão da Divisão de Gestão de Equipamentos e Serviços Urbanos (DGESU); ------ 

Chefe de Divisão da Divisão de Obras, Investimentos e Ambiente (DOIA); ---------------------- 

Chefe de Divisão da Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbana (DOPGU); ----------------- 

Chefe de Divisão da Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos (DPUP). ------------------- 

b) Direção intermédia de 3º grau: ------------------------------------------------------------------------ 

Chefe de Divisão da Divisão de Educação e Desporto (DED). -------------------------------------- 

ii) Que os métodos de seleção para os concursos agora abertos sejam a Avaliação Curricular e 

a Entrevista Profissional de Seleção (Pública); --------------------------------------------------------- 

iii) Que, com a aprovação da presente proposta, caduquem os anteriores procedimentos 

concursais para cargos dirigentes, atenta a aprovação da nova Estrutura Orgânica. --------------

Mais proponho, para os efeitos previstos no n.º 1 do art. 13º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
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agosto, que a Câmara Municipal aprove e remeta à Assembleia Municipal a constituição dos 

diversos júris constantes da folha anexa, para aprovação final. -------------------------------------- 

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

Ass.) José Agostinho Ribau Esteves, Eng.º, ------------------------------------------------------------ 

18FEV13”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AVENÇAS 

(ÁREAS: EMER – ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA E 

EXPROPRIAÇÕES) – PROPOSTA. ----------------------------------------------------------------- 

Presente seguinte proposta, elaborada pelo Sr. Presidente da Câmara: ----------------------------- 

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

1 - A informação da DAG/SORH, em anexo; ---------------------------------------------------------- 

2 - Que para cumprir com a obrigação de redução de pessoal imposta pelo Orçamento de 

Estado 2013, a CMI se encontra dependente da concretização dos doze pedidos de 

aposentação que atualmente se encontram a aguardar decisão da CGA (dois submetidos em 

2011 e dez submetidos no último trimestre de 2012); ------------------------------------------------- 

3 - Que, por este fato, o recrutamento de novos postos de trabalho só deve ocorrer depois de 

assegurada a obrigatória redução de pessoal, isto é, só depois de concretizada a aposentação 

de cinco trabalhadores é que a CMI poderá recrutar um posto de trabalho por cada nova saída. 

4 - Que se encontra aberto um procedimento concursal para recrutamento de dois postos de 

trabalho para a EMER; ------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - Que o mesmo foi suspenso face às dúvidas existentes em relação à redução de pessoal 

imposta pelos anteriores Orçamentos de Estado; ------------------------------------------------------ 

6 - Que, considerando o tempo já decorrido desde a sua abertura e a intenção clara da CMI em 

resolver esta questão, se entende que, não obstante as limitações acima referidas, o 

procedimento concursal deve ser concluído, ficando os candidatos selecionados em reserva de 

recrutamento até que estejam reunidas as condições para podermos preencher novos postos de 

trabalho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - Que, pelo acima exposto, importa manter os contratos de avença dos dois profissionais ao 

serviço da EMER, até à conclusão do referido procedimento concursal e enquanto a CMI não 
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reunir as condições para recrutar novos postos de trabalho em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas; --------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - Que se aproveita ainda para propor a manutenção do contrato de avença do Eng. José 

Pedro Faria Leite Dias Santos, tendo em conta que é de todo o interesse que o serviço que 

presta (negociação de terrenos com privados para a realização de obras municipais) seja 

efetuado por um profissional experiente, independente e com disponibilidade total para 

contactar com os particulares sem limitações horárias, características que não se coadunam 

com o exercício de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas; ----------- 

9 - Que estão cumpridos os restantes requisitos exigidos para a renovação dos contratos em 

causa, nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------------- 

9.1- Os contratados têm a sua situação regularizada perante a segurança social e as finanças; - 

9.2- Não existe pessoal em situação de mobilidade especial apto para o desempenho das 

funções subjacentes às contratações em causa; --------------------------------------------------------- 

9.3- Encontra-se assegurado o devido cabimento orçamental; --------------------------------------- 

9.4- Foi aplicada a devida redução remuneratória ao contrato do Eng. José Pedro Santos, não 

sendo aplicável aos restantes casos. ---------------------------------------------------------------------- 

PROPONHO, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos do n.º 2 do art. 68º da Lei 169/99, de 18 de setembro, com a redação da Lei 5-

A/2002, de 11 de janeiro, que: ---------------------------------------------------------------------------- 

a) A Câmara Municipal emita o necessário parecer prévio; ------------------------------------------ 

b) Consequentemente proceda às renovações propostas. --------------------------------------------- 

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

Ass.) José Agostinho Ribau Esteves, Eng.º, ------------------------------------------------------------ 

18FEV13”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AVENÇAS 

(CENTROS CULTURAIS, MMI, DCTJ E DGESU) – PROPOSTA. -------------------------- 

Presente seguinte proposta, elaborada pelo Sr. Presidente da Câmara: ----------------------------- 

- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1- As informações dos Chefes/Responsáveis pela DGESU, DCTJ, Centros Culturais e 

MMI/CIEmar, em anexo; ---------------------------------------------------------------------------------- 

2- A informação da DAG/Subunidade Orgânica de Recursos Humanos, também em anexo; -- 

3- Que estão cumpridos os restantes requisitos exigidos para a renovação dos referidos 

contratos, nomeadamente: --------------------------------------------------------------------------------- 

3.1- Os contratados têm a sua situação regularizada perante a segurança social e as finanças; - 

3.2- Não existe pessoal em situação de mobilidade especial apto para o desempenho das 

funções subjacentes às contratações em causa; --------------------------------------------------------- 

3.3- Encontra-se assegurado o devido cabimento orçamental; --------------------------------------- 

3.4- Não se aplica a redução remuneratória. ------------------------------------------------------------ 

PROPONHO, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos do n.º 2 do art. 68 da Lei 169/99, de 18 de setembro, com a redação da Lei 5-

A/2002, de 5 de janeiro, que: ----------------------------------------------------------------------------- 

a) A Câmara Municipal emita o necessário parecer prévio; ------------------------------------------ 

b) Consequentemente proceda às renovações propostas. --------------------------------------------- 

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

Ass) José Agostinho Ribau Esteves, Eng.º, ------------------------------------------------------------- 

15FEV13”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por maioria com a abstenção dos Vereadores do PS. ------------------ 

APROVISIONAMENTO. ------------------------------------------------------------------------------- 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS. ------------------------------------------------------------------------- 

PARECER PRÉVIO GENÉRICO – PROPOSTA. ------------------------------------------------ 

Presente seguinte proposta, elaborada pelo Sr. Presidente da Câmara: ----------------------------- 

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

De acordo com no n.º 4 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (LOE – Lei 

do Orçamento de Estado), carece de parecer prévio vinculativo dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças (…), nos termos e segundo a tramitação a regular por 

portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a renovação de contratos de 

aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 3-
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B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de Dezembro e ainda 

64-B/2011, de 30 de dezembro e pela presente lei, independentemente da natureza da 

contraparte, designadamente no que respeita a: -------------------------------------------------------- 

a) Contratos de aquisição de serviços nas modalidades de tarefa e avença; ---------------------- 

b) Contratos de aquisição de serviços cujo objeto seja a consultoria técnica. -------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 75.º da LOE, o parecer prévio vinculativo 

depende da: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Verificação da execução de trabalho não subordinado para a qual se revele inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público e da inexistência de 

pessoal em situação de mobilidade especial apto para o desempenho das funções subjacentes à 

contratação em causa; -------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; -------------------------------------------- 

c) Aplicação da redução remuneratória aos valores pagos por contratos de aquisição de 

serviços que, em 2013, venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e, ou 

contraparte de contrato vigente em 2012, com exceção dos contratos de aquisição de serviços 

cuja celebração ou renovação anterior já tenha sido objeto de redução e obtido parecer 

favorável (artigo 27.º e n.º 1, 7 do artigo 75.º da LOE); ---------------------------------------------- 

Nas autarquias locais o parecer previsto no n.º 4 é da competência do órgão executivo (n.º 10 

do artigo 75.º da LOE); ------------------------------------------------------------------------------------ 

São nulos os contratos de aquisição de serviços celebrados ou renovados sem os pareceres 

previstos nos n.ºs 4 e 10 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, pelo disposto 

no n.º 17 do mesmo artigo; -------------------------------------------------------------------------------- 

O citado parecer prévio obedece aos termos e tramitação definidos na Portaria n.º 16/2013, de 

17 de Janeiro, a qual não é aplicável à Administração Local, com lógicas de gestão distintas e 

muito próprias; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contudo, importa, na dúvida, que aquele seja orientador; -------------------------------------------- 

Que o mesmo possibilita a emissão de um parecer prévio genérico até 5.000,00 euros; --------- 

Atento a realidade municipal, a necessidade de assegurar a celeridade, a eficiência e eficácia 

dos procedimentos relativos à aquisição de serviços; ------------------------------------------------- 

As decisões já tomadas nos últimos anos pelo executivo municipal. -------------------------------- 
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Proponho, nos termos dos considerandos: --------------------------------------------------------------

1. A emissão de parecer genérico favorável à celebração e renovação de contratos de 

prestação de serviços cujo montante anual não ultrapasse os 5.000,00 euros (acrescidos de 

IVA) a celebrar ou a renovar com idêntico objeto e, ou, contraparte do contrato, 

designadamente: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Ações de formação que não ultrapassem 132 horas; ----------------------------------------------- 

b) Prestações de serviços cuja execução se conclua no prazo de 20 dias, a contar da 

notificação da adjudicação; ------------------------------------------------------------------------------- 

c) Prestação de serviços de reparação/manutenção de bens móveis e imóveis; -------------------- 

d) Prestação de serviços de higiene e limpeza; --------------------------------------------------------- 

e) Prestação de serviços de comunicações e publicidade; -------------------------------------------- 

f) Seguros; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Serviços de transportes, deslocações e estadas; ----------------------------------------------------- 

h) Prestação de serviços de assistência técnica; -------------------------------------------------------- 

i) Outros trabalhos especializados. ----------------------------------------------------------------------- 

2. Até ao término do mês seguinte ao trimestre a que digam respeito deverá a lista dos 

contratos celebrados ao abrigo do disposto no número anterior ser apresentada à Câmara 

Municipal, com referência aos fundamentos do n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 

31 de dezembro; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O regime previsto na presente deliberação aplica-se a todos os contratos de prestação de 

serviços que, por via de celebração ou renovação, produzam efeitos a partir de 1 de janeiro de 

2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ass.) José Agostinho Ribau Esteves, Eng.º, ------------------------------------------------------------ 

11FEV13”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ANO DE 2012 - PARECER 

PRÉVIO GENÉRICO – LISTAGEM - INFORMAÇÃO. ---------------------------------------- 

Presente a informação supra, datada de 15FEV13, elaborada Técnica Superior, Dr.ª Conceição 

Lucas, na qualidade de atual responsável pela CAP, aqui dada por integralmente transcrita, na 
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qual e em síntese, se dá conta da listagem dos contratos celebrados ao longo de 2012, ao 

abrigo do parecer prévio genérico aprovado pela Câmara Municipal na sua reunião de 

2012MAR21, e de acordo com o artigo 26º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (Lei do 

Orçamento do Estado para 2012). ------------------------------------------------------------------------ 

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

PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO DA VISTA ALEGRE – PARECER 

PRÉVIO – ADJUDICAÇÃO – RATIFICAÇÃO. -------------------------------------------------- 

Presente a informação supra, datada de 08FEV13, elaborada pelo Chefe da DAG, Dr. Rui 

Farinha, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se dá conta da 

necessidade de proceder à aquisição do projeto referenciado em título, e que, na sequência de 

uma consulta ao mercado (informações nºs 39/12 e 09/13 ambas elaboradas pelo Chefe da 

DPUP), Dr. João José Carlos, verificou-se que a empresa “Why should i care, Soluções de 

Climatização, Lda.”, executa o citado projeto pelo valor de 5.450.00 € (cinco mil, 

quatrocentos e cinquenta euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ------------------------ 

Deste modo, e nos termos da lei, a presente despesa está sujeita a parecer prévio, emitido pelo 

Órgão Executivo da CMI. --------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a presente informação, recaiu o seguinte despacho do Sr. Presidente da Câmara: ---------  

“Nos termos da informação: 1 – Emito parecer favorável; 2 – Adjudico à empresa nos termos 

da informação a execução do projeto; 3 – envie-se à reunião da CMI de 20FEV13, para 

ratificação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ass.) José Agostinho Ribau Esteves, Eng.º, ------------------------------------------------------------ 

11FEV13”. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar o presente despacho do Sr. Presidente. ---

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

DIVERSOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DANOS PROVOCADOS EM ESPAÇOS E EDIFICOS PÚBLICOS OCORRIDOS NA 

SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DO DIA 19FEV2013 – RELATÓRIO SUMÁRIO. ------ 

Presente o relatório supra, elaborado pelo Chefe da DGESU, Eng.º Pedro Nunes, sob a 

supervisão do Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Fernando Caçoilo, e com o conhecimento 

do Sr. Vereador da Proteção Civil, Eng.º Paulo Costa, aqui dado por integralmente transcrito, 
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no qual e em síntese, é feita uma descrição dos espaços e edifícios públicos que foram 

afetados pelo já citado temporal que se abateu sobre o concelho de Ílhavo (como aliás por 

todo o País), a fim de que, a presente informação, possa ser enviada para a Associação 

Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), e esta, a faça encaminhar para o Governo de 

Portugal, de modo a que este último ponha em marcha um conjunto de medidas e de apoios, 

que permitam a recuperação das infraestruturas municipais afetadas. ------------------------------ 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. ---------------------------------- 

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

LIBERTAÇÃO DE GARANTIAS BANCÁRIAS E RESTITUIÇÃO DE REFORÇOS 

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

Presentes os seguintes três processos: ------------------------------------------------------------------- 

1º - EMPREITADA “SISTEMA ELEVATÓRIO PRINCIPAL DA ZONA 

INDUSTRIAL DA MOTA” - FIRMA: CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA. ------- 

Presente o processo supra, datado de 11FEV13, elaborado pela Chefe da DOIA, Eng.ª Paula 

Oliveira, aqui dado por integralmente transcrito, no qual e em síntese, se sugere a libertação 

de 53% das cauções prestadas, uma vez que, realizada a vistoria necessária, não foi 

encontrada qualquer anomalia. --------------------------------------------------------------------------- 

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

bancárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º - EMPREITADA “RETIFICAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA RUA DAS 

PALMEIRAS - BARRA” - FIRMA: LAMEIRO EMPREITEIROS, LDA. ------------------ 

Presente o processo supra, datado de 11FEV13, elaborado pela Chefe da DOIA, Eng.ª Paula 

Oliveira, aqui dado por integralmente transcrito, no qual e em síntese, se sugere o 

cancelamento das garantias bancárias prestadas e restituídas as quantias retidas como garantia 

da obra, dado que já se encontra efetuada a receção definitiva da mesma. ------------------------- 

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

bancárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3º - EMPREITADA “REGENERAÇÃO URBANA DE ÍLHAVO – 

REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AVENIDA 25 DE ABRIL” - FIRMA: 

PAVIAZEMÉIS – PAVIMENTAÇÕES DE AZEMÉIS, LDA. --------------------------------- 
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Presente o processo supra, datado de 11FEV13, elaborado pela Chefe da DOIA, Eng.ª Paula 

Oliveira, aqui dado por integralmente transcrito, no qual e em síntese, se sugere a libertação 

de 30% das cauções prestadas, uma vez que, realizada a vistoria necessária, não foi 

encontrada qualquer anomalia. --------------------------------------------------------------------------- 

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

bancárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presentes os seguintes dois processos: ------------------------------------------------------------------- 

1º - EMPREITADA “ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS EDIFICIOS E 

INSTALAÇÕES – CIEMAR” – FIRMA: CONSTRUÇÕES MARVOENSE, LDA. ------- 

Presente o processo supra, datado de 13FEV13, elaborado pela Chefe da DOIA, Eng.ª Paula 

Oliveira, aqui dado por integralmente transcrito, no qual e em síntese, se sugere o deferimento 

do pedido da firma referenciada em título, autorizando a substituição dos reforços de caução 

por garantia bancária. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2º - EMPREITADA “REGENERAÇÃO URBANA DE ÍLHAVO – CENTRO DE 

INVESTIGAÇÃO E EMPREENDEDORISMO / TRABALHOS A MAIS” – FIRMA: 

CONSTRUÇÕES MARVOENSE, LDA. ------------------------------------------------------------- 

Presente o processo supra, datado de 13FEV13, elaborado pela Chefe da DOIA, Eng.ª Paula 

Oliveira, aqui dado por integralmente transcrito, no qual e em síntese, se sugere o deferimento 

do pedido da firma referenciada em título, autorizando a substituição dos reforços de caução 

por garantia bancária. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

AÇÃO SOCIAL. ------------------------------------------------------------------------------------------

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, Eng.º Paulo Teixeira da Costa: ----- 

- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.º - O enquadramento legal previsto na Lei 169/99, de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, no artigo 64.º, n º4, alínea c) e na Lei 

159/99, de 14 de setembro, artigo 13.º, nº 1, alínea h) e artigo 23.º, onde se encontram 

previstas as competências na área da Ação Social. ---------------------------------------------------- 

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

aprovado em reunião do Executivo Municipal de 15 de junho de 2011 e da Assembleia 

Municipal de 22 de junho de 2011, 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 - O pedido de comparticipação solicitado por Hugo Miguel Silva Vieira e Sónia Sofia 

Teixeira e as respetivas Informação Social anexa. ----------------------------------------------------- 

4.º - Com a recente celebração do contrato de empréstimo no âmbito do PAEL e com 

a utilização do mecanismo de antecipação de fundos, estes passam a ser positivos, cumprindo, 

deste modo, esta Proposta, o consagrado na LCPA - lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

pela proposta de cabimento n.º 234 de 05/01/2013, 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: -------------- 

- Hugo Miguel Silva Vieira: comparticipação no pagamento da fatura relativa a água, 

saneamento e resíduos sólidos no valor de 70%, pelo período de 12 meses; ----------------------- 

- Sónia Sofia Teixeira: comparticipação no pagamento da fatura relativa a água, saneamento e 

resíduos sólidos no valor de 70%, pelo período de 12 meses. ---------------------------------------- 

O Vereador do Pelouro da Ação Social, ----------------------------------------------------------------- 

Ass.) Paulo Teixeira Costa, Eng.º ------------------------------------------------------------------------ 

15FEV13”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS CARENCIADOS – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL (TRANSFERÊNCIAS CORRENTES) AO 
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CASCI – CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ÍLHAVO – APOIO AO 

ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO – PROPOSTA. ------------------------------------------ 

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

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

1.º - O enquadramento legal previsto na Lei 169/99, de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, no artigo 64.º, n º4, alínea c) e na Lei 

159/99, de 14 de setembro, artigo 13.º, nº 1, alínea h) e artigo 23.º, onde se encontram 

previstas as competências na área da Ação Social. ---------------------------------------------------- 

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

aprovado em reunião do Executivo Municipal de 15 de junho de 2011 e de Assembleia 

Municipal de 22 de junho de 2011, nomeadamente no que diz respeito ao seu artigo 4.º, n.º 2, 

alínea b) “apoio ao arrendamento de habitação”. ------------------------------------------------------ 

3.º - Os pedidos de apoio solicitados por Fernanda Marques Neves, Hugo Miguel Silva Vieira, 

Maria Elina Antunes Oliveira, Maria Teresa Rocha Martins e Sónia Sofia Teixeira e as 

respetivas Informações Sociais anexas. ----------------------------------------------------------------- 

4.º - Que o CASCI – Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo se disponibilizou como 

instituição parceira tendo solicitado a concessão de um apoio ao pagamento da renda de casa 

referente ao agregado acima identificado, ficando os utentes responsáveis por comparticipar 

com o restante valor, necessário à prossecução da totalidade do montante da renda. ------------- 

5.º - Com a recente celebração do contrato de empréstimo no âmbito do PAEL e com 

a utilização do mecanismo de antecipação de fundos, estes passam a ser positivos, cumprindo, 

deste modo, esta Proposta, o consagrado na LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

pela proposta de cabimento n.º 111 de 10/01/2013, pelo que, ---------------------------------------- 

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

Que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere a atribuição de um subsídio pontual ao CASCI, 

no valor de 2.005,02 Euros, para apoio à comparticipação no pagamento do valor da renda de 

casa pelo período que consta na Informação Social, sendo que, findo este espaço temporal, 

será o mesmo alvo de reavaliação. ----------------------------------------------------------------------- 
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O Vereador do Pelouro da Ação Social, ----------------------------------------------------------------- 

Ass.) Paulo Teixeira Costa, Eng.º ------------------------------------------------------------------------ 

15FEV13”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS CARENCIADOS – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL (TRANSFERÊNCIAS CORRENTES) À 

CERCIAV – APOIO AO ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO – PROPOSTA. --------- 

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

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

1.º - O enquadramento legal previsto na Lei 169/99, de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, no artigo 64.º, n º4, alínea c) e na Lei 

159/99, de 14 de setembro, artigo 13.º, nº 1, alínea h) e artigo 23.º, onde se encontram 

previstas as competências na área da Ação Social. ---------------------------------------------------- 

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

aprovado em reunião do Executivo Municipal de 15 de junho de 2011 e de Assembleia 

Municipal de 22 de junho de 2011, nomeadamente no que diz respeito ao seu artigo 4.º, n.º 2, 

alínea b) “apoio ao arrendamento de habitação”. ------------------------------------------------------ 

3.º - Os pedidos de apoio solicitados por Emília Maria Pereira Santos, Maria Helena Mendes 

Bolhão, Sabrina Gonzalez e Sandra Isabel Câmara Sousa e cujas informações sociais se 

anexam. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.º - Que a CERCIAV se disponibilizou como instituição parceira tendo solicitado a 

concessão de um apoio ao pagamento da renda de casa referente ao agregado acima 

identificado, ficando os utentes responsáveis por comparticipar com o restante valor, 

necessário à prossecução da totalidade do montante da renda. --------------------------------------- 

5.º - Com a recente celebração do contrato de empréstimo no âmbito do PAEL e com 

a utilização do mecanismo de antecipação de fundos, estes passam a ser positivos, cumprindo, 

deste modo, esta Proposta, o consagrado na LCPA - lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

pela proposta de cabimento n.º 111 de 10/01/2013, pelo que, ---------------------------------------- 
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Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere a atribuição de um subsídio pontual à CERCIAV, 

no valor de 1.055,58 Euros, para apoio à comparticipação no pagamento do valor da renda de 

casa pelo período que consta na Informação Social, sendo que, findo este espaço temporal, 

será o mesmo alvo de reavaliação. ----------------------------------------------------------------------- 

O Vereador do Pelouro da Ação Social, ----------------------------------------------------------------- 

Ass.) Paulo Teixeira Costa, Eng.º ------------------------------------------------------------------------ 

15FEV13”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS CARENCIADOS – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL (TRANSFERÊNCIAS CORRENTES) À 

FUNDAÇÃO PRIOR SARDO – APOIO AO ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO – 

PROPOSTA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1.º - O enquadramento legal previsto na Lei 169/99, de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, no artigo 64.º, n º4, alínea c) e na Lei 

159/99, de 14 de setembro, artigo 13.º, nº 1, alínea h) e artigo 23.º, onde se encontram 

previstas as competências na área da Ação Social. ---------------------------------------------------- 

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

aprovado em reunião do Executivo Municipal de 15 de junho de 2011 e de Assembleia 

Municipal de 22 de junho de 2011, nomeadamente no que diz respeito ao seu artigo 4.º, n.º 2, 

alínea b) “apoio ao arrendamento de habitação”. ------------------------------------------------------ 

3.º - O pedido de apoio solicitado por Maria Conceição Conde Fernandes e as respetivas 

Informações Sociais anexas. ------------------------------------------------------------------------------ 

4.º - Que a Fundação Prior Sardo se disponibilizou como instituição parceira tendo solicitado 

a concessão de um apoio ao pagamento da renda de casa referente ao agregado acima 

identificado, ficando os utentes responsáveis por comparticipar com o restante valor, 

necessário à prossecução da totalidade do montante da renda. --------------------------------------- 
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5.º - Com a recente celebração do contrato de empréstimo no âmbito do PAEL e com 

a utilização do mecanismo de antecipação de fundos, estes passam a ser positivos, cumprindo, 

deste modo, esta Proposta, o consagrado na LCPA - lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

pela proposta de cabimento n.º 111 de 10/01/2013, pelo que, ---------------------------------------- 

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

Que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere a atribuição de um subsídio pontual à Fundação 

Prior Sardo, no valor de 442,55 Euros, para apoio à comparticipação no pagamento do valor 

da renda de casa pelo período que consta na Informação Social, sendo que, findo este espaço 

temporal, será o mesmo alvo de reavaliação. ----------------------------------------------------------- 

O Vereador do Pelouro da Ação Social, ----------------------------------------------------------------- 

Ass.) Paulo Teixeira Costa, Eng.º ------------------------------------------------------------------------ 

15FEV13”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ENSINO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIO DE ESTUDO – ANO LETIVO 2012/2013 (TERCEIRA ADENDA À 

LISTAGEM INICIAL) - PROPOSTA. --------------------------------------------------------------- 

Presente a seguinte proposta, elaborada pelo Sr. Presidente da Câmara: --------------------------- 

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

1º- A competência da Câmara Municipal de Ílhavo na atribuição de Subsídio de Estudo para 

os Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, tendo em conta os critérios estabelecidos por lei; ---- 

2º- A existência de casos excecionais de Crianças carenciadas transferidas para Escolas do 

Município de Ílhavo, posteriormente à data limite do pedido de subsídio de estudo, bem como 

situações de reanálise de processos; --------------------------------------------------------------------- 

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

1º Que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere a atribuição de subsídio unitário, no valor de 

50 euros, para o Escalão A, ao seguinte aluno e conforme informação em anexo. ---------------- 

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

Ass.) José Agostinho Ribau Esteves, Eng.º, ------------------------------------------------------------ 
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15FEV13”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Complementam a presente proposta, a informação nela referida, aqui dada por integralmente 

transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

PARÓQUIA DA GAFANHA DO CARMO “QUALIFICAÇÃO DA IGREJA MATRIZ” 

– ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL (TRANSFERÊNCIAS CORRENTES) – 

PROPOSTA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente seguinte proposta, elaborada pelo Sr. Presidente da Câmara: ----------------------------- 

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

1.º A Paróquia da Gafanha do Carmo executou uma obra de qualificação da sua Igreja Matriz, 

com um investimento de cerca de 75.000 € e cuja inauguração se realizou no dia 29 de julho 

de 2012, não tendo sido possível o apoio financeiro da CMI pelas limitações provocadas pela 

Lei dos Compromissos; ------------------------------------------------------------------------------------ 

2.º A obra de qualificação da Igreja Matriz da Gafanha do Carmo, parte de um processo 

global de qualificação dos edifícios da Paróquia, valoriza em termos urbanos e patrimoniais 

este edifício referencial do aglomerado urbano da Gafanha do Carmo, cuja gestão é 

regularmente partilhada com a Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), as Associações e os 

Cidadãos (em especial o seu Salão Paroquial); --------------------------------------------------------- 

3º Que a Paróquia da Gafanha do Carmo é uma entidade parceira de relevante importância 

para a CMI, ao nível institucional e social, cuja história, atividade presente e ambição para o 

futuro, é recetora da elevada respeitabilidade e confiança dos Cidadãos e da CMI. -------------- 

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

Que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere aprovar um subsídio pontual à Paróquia da 

Gafanha do Carmo de apoio às obras da Igreja Matriz, no valor de 7.500 euros, sendo o valor 

pago no mês de março de 2013. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Ass.) José Agostinho Ribau Esteves, Eng.º, ------------------------------------------------------------ 

18FEV13”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta. ------------------------- 
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PARÓQUIA DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO “QUALIFICAÇÃO DA IGREJA 

MATRIZ” – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL (TRANSFERÊNCIAS 

CORRENTES) – PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------ 

Presente seguinte proposta, elaborada pelo Sr. Presidente da Câmara: ----------------------------- 

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

1.º A Paróquia da Gafanha da Encarnação está a executar uma obra de qualificação da sua 

Igreja Matriz, de acordo com o projeto licenciado pela Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), 

com um valor de cerca de 700.000 €; -------------------------------------------------------------------- 

2.º A obra de qualificação da Igreja Matriz da Gafanha da Encarnação, parte de um processo 

global de qualificação e expansão dos edifícios da Paróquia, valoriza em termos urbanos e 

patrimoniais este edifício referencial do aglomerado urbano da Gafanha da Encarnação, cuja 

gestão é regularmente partilhada com a Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), as Associações e 

os Cidadãos; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.º Da obra de qualificação da Igreja Matriz da Gafanha da Encarnação e da demolição da 

antiga Residência Paroquial, vai ser entregue ao domínio público, uma parcela de terreno da 

Paróquia de cerca de 300 m2; ----------------------------------------------------------------------------- 

4.º Enquadrado na obra em referência vai proceder-se a alguma intervenções de qualificação 

do Largo da Igreja, com a construção de duas passadeiras sobre-elevadas nas entradas norte e 

sul do referido Largo, e com a demolição do edifício da antiga Moagem, com acerto do muro 

de vedação do Edifício do Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação, sendo estas 

intervenções assumidas e executadas pela CMI; ------------------------------------------------------- 

5.º A CMI reitera o compromisso de apoiar a Paróquia e o Centro Social Paroquial da 

Gafanha da Encarnação, na resolução dos problemas das atuais instalações da Creche, Jardim 

de Infância e ATL, com o desenvolvimento do projeto e da obra de Equipamento Social que 

além dessas valências integre Centro de Dia e Lar de Idosos, tendo como localização 

referenciada uma parcela do terreno do Casal 48 da denominada Colónia Agrícola da 

Gafanha; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6º Que a Paróquia da Gafanha da Encarnação é uma entidade parceira de relevante 

importância para a CMI, ao nível institucional e social, cuja história, atividade presente e 
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ambição para o futuro, é recetora da elevada respeitabilidade e confiança dos Cidadãos e da 

CMI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere aprovar um subsídio pontual à Paróquia da 

Gafanha da Encarnação de compensação pela cedência de parcela ao domínio público e de 

apoio às obras da Igreja Matriz, no valor de 82.000 euros, sendo o valor pago em duas 

prestações iguais de 41.000 euros, nos meses de fevereiro e abril de 2013. ------------------------ 

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

Ass.) José Agostinho Ribau Esteves, Eng.º, ------------------------------------------------------------ 

18FEV13”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

TURISMO. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DA CIRA COM A “PORTO CANAL” E O 

“CANAL CENTRAL”, NO ÂMBITO DA COBERTURA E DIVULGAÇÃO 

NOTICIOSA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DE EVENTOS E AÇÕES 

LEVADOS A CABO PELOS MUNICÍPIOS E POR SI PRÓPRIA – DESPESA DO 

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO - INFORMAÇÃO. ----------------------------------------------------- 

A coberto do ofício n.º 110 de 13FEV13, proveniente da (Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro – CIRA), relativo ao assunto referenciado em título, foi presente a 

informação n.º 06, datada de 18FEV13, elaborada pelo Chefe da DAG, Dr. Rui Farinha, aqui 

dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se dá conta que, a despesa supra: ------ 

- “carece de aprovação por parte do Órgão Executivo da CMI; está assegurada pela 

cabimentação n.º 398/13, e que, tal despesa, se encontra ao abrigo do Parecer Prévio 

Genérico, que em devido tempo foi aprovado pela assembleia Municipal de Ílhavo”. ----------- 

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

HABITAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARQUE PRIVADO DE HABITAÇÃO. ------------------------------------------------------------ 

REQUERIMENTO DE: EUGÉNIO MANUEL SANTOS RAMOS E OUTRO – 

UTILIZAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE FRAÇÃO AUTÓNOMA SITA 

NO “«BLOCO C» -  URBANIZAÇÃO DA PLENICOOPE” – INFORMAÇÃO. ---------- 
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Presente a informação supra, datada de 07FEV13, elaborada pelo Assessor Jurídico, Dr. Rui 

Dias, na qual e em síntese, se dá conta de um requerimento emanado pelo munícipe referido 

em título (através da sua procuradora legal), no sentido de a Câmara Municipal de Ílhavo usar 

o direito de preferência relativamente ao imóvel supra citado, que pretendem dar ao Banco 

Santander Totta, no âmbito de uma hipoteca que será formalizada com a presente dação. ------ 

Mais é dito, na presente informação, que no caso vertente, não se vislumbra que o Município 

de Ílhavo tenha qualquer direito (legal ou convencional) de preferência que mereça ser 

observado, quer do lado ativo, quer do lado passivo da operação em causa. ----------------------- 

Mas mesmo que assim não se entenda (o que por mera cautela se admite), não se entrevê 

qualquer interesse da CMI em adquirir o aludido imóvel, desde logo, entre outras razões, 

porque o valor proposto não é interessante do ponto de vista comercial; ignora-se o seu estado 

de conservação e não consta da estratégia municipal relativa ao acolhimento de famílias 

carenciadas, a aquisição de imóveis de modo aleatório e geograficamente dispersos. ------------ 

Deste modo, sugere-se que a Câmara Municipal de Ílhavo não exerça a preferência na 

aquisição do imóvel em causa. --------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a presente informação, recaiu o seguinte despacho do Sr. Presidente da Câmara: --------- 

“A CMI não vai usar o direito de preferência neste processo. Notifique-se a requerente. À 

Câmara para ratificar. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ass.) José Agostinho Ribau Esteves, Eng.º, ------------------------------------------------------------ 

08FEV13”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar o presente despacho do Sr. Presidente. --- 

SALUBRIDADE E COMODIDADE PÚBLICA. -------------------------------------------------- 

HIGIENE E LIMPEZA. --------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELA EMPRESA “SUMA”, NO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO – ANO DE 

2013 – INFORMAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação supra, datada de 11FEV13, elaborada pela Técnica Superior, Eng.ª Ana 

Paula Vieira, da DOIA – Divisão de Obras Investimento e Ambiente, que aqui se dá por 

integralmente transcrita, na qual e em síntese, aponta para um valor de atualização no custo 



 
 
 
         20-02-2013 

 

23 

dos serviços prestados de 2,73%, conforme a taxa de atualização do “Índice de Preços no 

Consumidor”, divulgada pelo INE para o corrente ano. ---------------------------------------------- 

Os serviços sujeitos a atualização são os seguintes: --------------------------------------------------- 

- Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos a destino Final; ------------------------------ 

- Varredura e limpeza urbana de arruamentos; --------------------------------------------------------- 

- Limpeza, varredura e lavagem dos mercados municipais; ------------------------------------------ 

- Recolha de monos e, ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Colocação, manutenção, substituição, lavagem e desinfeção de contentores e papeleiras. ----- 

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

PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS A PRATICAR NO ANO DE 2013 

PELA EMPRESA SUMA, NO ÂMBITO DA “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA DOS AREAIS DAS PRAIAS DA BARRA E COSTA NOVA, LIMPEZA DE 

ZONAS MARGINAIS DA RIA E LIMPEZA DE VIAS E ZONAS DE LAZER” – 

INFORMAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente a informação supra, datada de 11FEV13, elaborada pela Técnica Superior, Eng.ª Ana 

Paula Vieira, da DOIA – Divisão de Obras Investimento e Ambiente, e que aqui se dá por 

integralmente transcrita, na qual e em síntese, aponta para um valor de atualização no custo 

dos serviços prestados de 2,73%, conforme a taxa de atualização do “Índice de Preços no 

Consumidor”, divulgada pelo INE para o corrente ano. ---------------------------------------------- 

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

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

AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS. --------------------------------------

Presente o seguinte Auto de Vistoria e Medição de Trabalhos: -------------------------------------- 

- Da Empreitada “Parque Desportivo do Bairro dos Pescadores da Costa Nova” – 2ª Situação 

Contratual, no valor de € 51.051,62 (cinquenta e um mil cinquenta e um euros e sessenta e 

dois cêntimos), com IVA incluído, adjudicada à firma: Paviazeméis – Pavimentações de 

Azeméis, Lda. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente ata e proceder ao pagamento. - 

E nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada eram 16.30 horas. -------------------------- 

Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente ata que eu,                                                  
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                                  , servindo de Secretário, redigi, subscrevi e assinei conjuntamente com o 

Sr. Vice-Presidente da Câmara, que presidiu à reunião. ---------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


