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ATA Nº. 06/2013 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

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

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

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

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

Presidente da Câmara, Eng.º José Agostinho Ribau Esteves, e com a presença 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. ------------------------------ 

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. Presidente da Câmara, foram tratados os 

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

NO PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------- 

Neste período, usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara, dando conta do seguinte conjunto 

de ações que a Câmara Municipal de Ílhavo irá levar a efeito nos primeiros dias do mês de 

abril: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Dia 01- segunda feira: comemorações do Feriado Municipal, através da tradicional Sessão 

Solene, no Salão Nobre do Edifício Municipal, pelas 11H00, seguindo-se no período da tarde 

um vasto conjunto de atividades de cariz lúdico, que irão ocorrer no Parque Urbano da Sª do 

Pranto, bem como, e pela vez, no novo jardim que se encontra naquele local da cidade de 

Ílhavo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Dia 02 – terça feira: apresentação da obra de saneamento básico na Gafanha da Nazaré, em 

colaboração com a ADRA (Águas da Região de Aveiro), que é a empresa titular do processo;  

- Dias 03 e 04 – quarta e quinta-feira: apresentação da obra do caminho do praião (no dia 03 a 

apresentação será efetuada na Gafanha do Carmo e no dia 04 a apresentação será levada a 

cabo na Gafanha da Encarnação), obra esta que está prestes a ser enviada para visto do 
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Tribunal de Contas, da responsabilidade do “Polis Ria de Aveiro”, parceira da Câmara 

Municipal de Ílhavo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Nestes mesmos dias será também feita a apresentação do Parque da Margem Nascente do 

Canal do Bôco, que se encontra previsto na revisão do PDM do Município de Ílhavo; ---------- 

- Dia 05 – sexta-feira: apresentação do Plano Municipal de Mobilidade e Transportes de 

Ílhavo, em colaboração com a empresa autora do projeto; ------------------------------------------- 

- Dia 06 – sábado: apresentação (no local), do projeto da Praceta do Molho Sul (cuja obra se 

inicia nessa mesma semana), seguida da inauguração da obra dos novos passadiços da Barra, 

numa operação conjunta com a Agência Portuguesa do Ambiente, entidade parceira da 

Câmara Municipal de Ílhavo, para além da inauguração do Edifício Sóciocultural e Extensão 

de Saúde da Costa, bem como do novo Parque Desportivo da referida localidade; --------------- 

- Dia 07 – domingo: caminhada das associações, cujo reagendamento se deveu à adversidade 

das condições climatéricas que se fizeram sentir no dia inicialmente previsto para levar a 

efeito esta ação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

NO PERÍODO DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------- 

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria nº. 56, do dia dezanove de março do ano de dois mil 

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

1.487.258,44 (um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito euros e 

quarenta e quatro cêntimos), respeitante a Dotações Orçamentais e € 758.552,63 (setecentos e 

cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois euros e sessenta e três cêntimos), 

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

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

ATRIBUIÇÃO DE CONDECORAÇÕES HONORÍFICAS MUNICIPAIS – 

PROPOSTAS. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram presentes as seguintes seis propostas. ----------------------------------------------------------- 

1ª - MEDALHA DE DEDICAÇÃO EM OURO. --------------------------------------------------- 

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

- “Ao abrigo do estipulado no regulamento de concessão de condecorações honoríficas da 

Câmara Municipal de Ílhavo, e: -------------------------------------------------------------------------- 
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Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1º. A Sra. Maria Arlete Santos Costa Almeida prestou serviço na Câmara Municipal de Ílhavo 

durante cerca de 40 anos (entrada para o Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Ílhavo a 

10 de janeiro de 1972), assumindo as suas funções como Assistente Técnica Tesoureira, tendo 

passado à situação de aposentada a 30 de abril de 2012; ---------------------------------------------- 

2º A Sra. Maria Arlete Santos Costa Almeida serviu com dedicação, zelo, competência e 

espírito de bem servir, assumindo-se como uma funcionária atenta, ativa e colaboradora nas 

várias tarefas; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3º A ação profissional desenvolvida pela Sra. Maria Arlete Santos Costa Almeida, 

prestigiando-a, prestigiou e dignificou o Município que devotadamente serviu, constituindo 

uma referência para os funcionários que estão a iniciar as suas carreiras: -------------------------- 

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

1º Que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere a atribuição à Sra. Maria Arlete Santos Costa 

Almeida, da Medalha de Dedicação em Ouro pelos bons serviços prestados nos seus quarenta 

anos de funcionária do Município, nos termos da alínea C) do regulamento de concessão de 

condecorações honoríficas. -------------------------------------------------------------------------------- 

2º Que esta condecoração seja entregue na Sessão Solene do Feriado Municipal de Ílhavo do 

dia 1 de Abril de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

20MAR2013”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2ª - MEDALHA DO CONCELHO EM OURO. ---------------------------------------------------- 

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

- “Ao abrigo do estipulado no regulamento de concessão de condecorações honoríficas da 

Câmara Municipal de Ílhavo, e: -------------------------------------------------------------------------- 

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

1º. A Empresa Teka Portugal tem uma relação de cooperação institucional com a Câmara 

Municipal de Ílhavo, antiga, estreita e profícua, tendo como base a sua operação industrial na 

área dos eletrodomésticos, sendo a empresa do Município que nos últimos quinze anos, mais 
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postos de trabalho criou e mais apoio financeiro prestou ao movimento associativo do 

Município de Ílhavo; --------------------------------------------------------------------------------------- 

2º A Empresa Teka Portugal e a Câmara Municipal de Ílhavo têm materializado várias ações 

de parceria, destacando-se as que respeitam à ampliação da sua unidade industrial, o apoio ao 

movimento associativo com destaque especial para o Illiabum Clube, à cooperação no 

Festival do Bacalhau, entre outras ações; --------------------------------------------------------------- 

3º A Empresa Teka Portugal tem desenvolvido ao longo da sua vida, um trabalho notável ao 

nível da produção industrial, da formação e da promoção do Município de Ílhavo, sendo uma 

marcas de prestígio e uma entidade parceira de referência para a Câmara Municipal de Ílhavo, 

na aposta na geração de riqueza e de emprego, e na cooperação com a Comunidade Local: ----  

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

1º Que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere a atribuição à Empresa Teka Portugal, da 

Medalha do Concelho em Ouro, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ílhavo, 

nos termos da alínea B) do regulamento de concessão de condecorações honoríficas. ----------- 

2º Que esta condecoração será entregue na Sessão Solene do Feriado Municipal de Ílhavo do 

dia 1 de Abril de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ass.) Fernando Fidalgo Caçoilo, Eng.º, ----------------------------------------------------------------- 

20MAR2013”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade e voto secreto, aprovar a presente condecoração 

honorífica. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na discussão e votação da presente proposta não participou o Sr. Presidente da Câmara por se 

achar impedido (familiar de um dos membros dos órgãos sociais da empresa) tendo-se 

ausentado momentaneamente do Salão Nobre onde decorria a reunião. ---------------------------- 

Para o efeito presidiu o Sr. Vice-Presidente da Câmara. ---------------------------------------------- 

3ª - MEDALHA DO CONCELHO EM OURO. ---------------------------------------------------- 

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

- “Ao abrigo do estipulado no regulamento de concessão de condecorações honoríficas da 

Câmara Municipal de Ílhavo, e: -------------------------------------------------------------------------- 

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



 
 
 
         20-03-2013 

 

5 

1º. A Universidade de Aveiro tem uma relação de cooperação institucional com a Câmara 

Municipal de Ílhavo, antiga, estreita e profícua, numa aposta partilhada na valorização da 

Formação, da Investigação, da Cultura, da Economia e do Conhecimento do Mar; -------------- 

2º A Universidade de Aveiro e a Câmara Municipal de Ílhavo têm materializado várias ações 

de parceria, destacando-se o Plano Estratégico Para o Concelho de Ílhavo, a Regeneração 

Urbana do Centro Histórico de Ílhavo, e os novos processos do Pólo da Incubadora em Rede, 

do Ecomare – Laboratório de Ciências Oceanográficas da UA e do Parque de Ciência e 

Inovação da Região de Aveiro, entre outras parcerias que envolvem outras entidades, em 

especial da Região de Aveiro; ---------------------------------------------------------------------------- 

3º A Universidade de Aveiro tem desenvolvido ao longo da sua vida, um trabalho notável ao 

nível da formação, da investigação, do desenvolvimento regional, entre muitas outras áreas, 

sendo uma entidade parceira de referência para a Câmara Municipal de Ílhavo, nesta aposta, 

que vamos continuar a partilhar, de darmos mais e melhor Mar a Portugal: ----------------------- 

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

1º Que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere a atribuição à Universidade de Aveiro, da 

Medalha do Concelho em Ouro, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ílhavo, 

nos termos da alínea B) do regulamento de concessão de condecorações honoríficas. ----------- 

2º Que esta condecoração será entregue na Sessão Solene do Feriado Municipal de Ílhavo do 

dia 1 de Abril de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

20MAR2013”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4ª - MEDALHA DO CONCELHO EM OURO. ---------------------------------------------------- 

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

- “Ao abrigo do estipulado no regulamento de concessão de condecorações honoríficas da 

Câmara Municipal de Ílhavo, e: -------------------------------------------------------------------------- 

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

1º. A Empresa Vista Alegre Atlantis tem uma relação de cooperação institucional com a 

Câmara Municipal de Ílhavo, antiga, estreita e profícua, tendo como base a sua operação 
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industrial na área da porcelana e da gestão dos valores culturais de carácter excecional de que 

é dona e gestora; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º A Empresa Vista Alegre Atlantis e a Câmara Municipal de Ílhavo têm materializado várias 

ações de parceria, destacando-se as que neste ano de 2013 se formalizaram, ligadas à 

instalação da nova unidade industrial “RiaStone” e à recuperação do Teatro, da Capela, do 

Museu e do Palácio do Bairro da Vista Alegre e a construção de um Hotel de cinco estrelas, 

entre outras ações; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3º A Empresa Vista Alegre Atlantis com 189 anos de vida e com sede no Município de 

Ílhavo, tem desenvolvido ao longo da sua vida, um trabalho notável ao nível da produção 

industrial, da formação, da cultura e preservação do património, sendo uma das marcas 

portuguesas mais prestigiadas a nível mundial, e uma entidade parceira de referência para a 

Câmara Municipal de Ílhavo, na aposta na preservação de relevantes valores culturais, na 

geração de riqueza e de emprego: ------------------------------------------------------------------------ 

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

1º Que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere a atribuição à Empresa Vista Alegre Atlantis, 

da Medalha do Concelho em Ouro, pelos relevantes serviços prestados ao Município de 

Ílhavo, nos termos da alínea B) do regulamento de concessão de condecorações honoríficas. -- 

2º Que esta condecoração será entregue na Sessão Solene do Feriado Municipal de Ílhavo do 

dia 1 de Abril de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

20MAR2013”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5ª - MEDALHA DE DEDICAÇÃO EM VERMEILL. -------------------------------------------- 

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

- “Ao abrigo do estipulado no regulamento de concessão de condecorações honoríficas da 

Câmara Municipal de Ílhavo, e: -------------------------------------------------------------------------- 

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

1º. O Sr. António Cândido A. M. Pereira Vilalta prestou serviço na Câmara Municipal de 

Ílhavo durante cerca de 31 anos (entrada para o Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de 
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Ílhavo a 26 de outubro de 1981), assumindo as suas funções como Técnico Administrativo e 

Técnico Superior, tendo exercido funções de Chefe de Divisão de Administração Geral e de 

Responsável pelos Serviços de Controle Interno, tendo passado à situação de aposentado a 31 

de outubro de 2012; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2º O Sr. António Cândido A. M. Pereira Vilalta serviu com dedicação, zelo, competência e 

espírito de bem servir, assumindo-se como um funcionário atento, ativo e colaborador nas 

várias tarefas; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3º A ação profissional desenvolvida pelo Sr. António Cândido A. M. Pereira Vilalta, 

prestigiando-o, prestigiou e dignificou o Município que devotadamente serviu, constituindo 

uma referência para os funcionários que estão a iniciar as suas carreiras: -------------------------- 

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

1º Que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere a atribuição ao Sr. António Cândido A. M. 

Pereira Vilalta, da Medalha de Dedicação em Vermeill pelos bons serviços prestados nos seus 

trinta e um anos de funcionário do Município, nos termos da alínea C) do regulamento de 

concessão de condecorações honoríficas. --------------------------------------------------------------- 

2º Que esta condecoração seja entregue na Sessão Solene do Feriado Municipal de Ílhavo do 

dia 1 de Abril de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

20MAR2013”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6ª - MEDALHA DE DEDICAÇÃO EM VERMEILL. -------------------------------------------- 

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

- “Ao abrigo do estipulado no regulamento de concessão de condecorações honoríficas da 

Câmara Municipal de Ílhavo, e: -------------------------------------------------------------------------- 

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

1º. O Sr. João José Fernandes Pereira prestou serviço na Câmara Municipal de Ílhavo durante 

cerca de 25 anos (entrada para o Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Ílhavo a 1 de 

outubro de 1986), assumindo as suas funções como Motorista, nomeadamente de veículos 
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pesados de transporte de passageiros, tendo passado à situação de aposentado a 31 de julho de 

2012; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º O Sr. João José Fernandes Pereira serviu com dedicação, zelo, competência e espírito de 

bem servir, assumindo-se como um funcionário atento, ativo e colaborador nas várias tarefas;  

3º A ação profissional desenvolvida pelo Sr. João José Fernandes Pereira, prestigiando-o, 

prestigiou e dignificou o Município que devotadamente serviu, constituindo uma referência 

para os funcionários que estão a iniciar as suas carreiras: -------------------------------------------- 

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

1º Que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere a atribuição ao Sr. João José Fernandes 

Pereira, da Medalha de Dedicação em Vermeill pelos bons serviços prestados nos seus vinte e 

cinco anos de funcionário do Município, nos termos da alínea C) do regulamento de 

concessão de condecorações honoríficas. --------------------------------------------------------------- 

2º Que esta condecoração seja entregue na Sessão Solene do Feriado Municipal de Ílhavo do 

dia 1 de Abril de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

20MAR2013”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO – “REABILITAÇÃO DA CAPELA DE 

NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA E ÁREA ENVOLVENTE, 

RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇAO DO MUSEU DA VISTA ALEGRE E 

CONSTRUÇÃO DE UM HOTEL DE CINCO ESTRELAS INTEGRANDO O 

PALÁCIO DA VISTA ALEGRE - RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------- 

Presente o Memorando referenciado em título, aqui dado por integralmente transcrito, 

formalizado entre as seguintes entidades: --------------------------------------------------------------- 

- Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal; ------------------------------------ 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; ----------------------------- 

- Câmara Municipal de Ílhavo; --------------------------------------------------------------------------- 

- Direção Regional da Cultura do Centro; --------------------------------------------------------------- 

- VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA; ------------------------------------------------------------- 
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- VAA – Empreendimentos Turísticos, SA. ------------------------------------------------------------ 

A homologação do presente Memorando de Entendimento, ocorreu por despacho do 

Secretário de Estado Adjunto da Economia e do Desenvolvimento Regional, em 01MAR13. -- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar o presente Memorando de Entendimento. 

Mais se delibera o seu envio à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 

CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 

ÍLHAVO E A VA - GRUPO VISTA ALEGRE PARTICIPAÇÕES, SA – 

“REABILITAÇÃO DO TEATRO DA VISTA ALEGRE / OPERAÇÃO RUCHI” – 

RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente o Contrato de Comodato referenciado em título, aqui dado por integralmente 

transcrito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar o presente Contrato de Comodato. -------- 

Mais se delibera o seu envio à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 

PROTOCOLOS. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÃMARA 

MUNICIPAL DE ÍLHAVO E A TRANSDEV – NO ÂMBITO DA “ESCOLA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA” – RATIFICAÇÃO. ------------------------ 

Presente o protocolo referenciado em epígrafe, aqui dado por integralmente transcrito: --------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar. ------------------------------------------------- 

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

APROVISIONAMENTOS. ----------------------------------------------------------------------------- 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS – PARECER PRÉVIO - INFORMAÇÃO. 

Presente a informação supra, datada de 14MAR13, elaborada pela Responsável da CAP, Dr.ª 

Carla Ferreira, corroborada pelo respetivo Chefe de Divisão, Dr. Rui Farinha, aqui dada por 

integralmente transcrita, na qual e em síntese, se dá conta da necessidade de proceder à 

atualização dos serviços de seguros do Município de Ílhavo, nos ramos de bens patrimoniais, 

responsabilidade civil, seguro de pessoas e acidentes pessoais – autarcas, estimando-se que a 

realização da despesa ascenda ao montante de 115.000,00 € (cento e quinze mil euros). -------- 

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

Órgão Executivo da CMI. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Em minuta, foi deliberado por unanimidade emitir parecer prévio favorável. --------------------- 

CONCESSÃO DA “EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL DA 

PRAIA DA BARRA” – RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE 

CONCESSÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o relatório supra, datado de 05MAR13, elaborado pelo respetivo júri do Concurso, 

aqui dado por integralmente transcrito, no qual e em síntese, e após a verificação da 

conformidade das propostas com o Programa de Concurso, bem como da análise comparativa 

das mesmas, se sugere a adjudicação à firma: Catarino & Associados, Lda., pelo período de 

dez (10) anos, pelo valor de 795.000,00 €, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ------------ 

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

Catarino & Associados, Lda, nos termos do presente relatório. ------------------------------------- 

Mais se delibera a realização de audiência prévia nos termos do CPA, não havendo 

reclamação a adjudicação será definitiva. --------------------------------------------------------------- 

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS (RELATÓRIO E CONTAS / 2012). ----------------------------- 

Presentes os documentos acima referidos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos, e, 

que se encontram arquivados, estando disponíveis para consulta, quando solicitados, os quais 

foram elaborados de acordo com a Resolução nº 4/2001 - 2ª. Secção do Tribunal de Contas, 

com destaque para o seu Anexo I. ------------------------------------------------------------------------ 

De todos os documentos mencionados na mesma não foram elaborados os nºs 20 (Subsídios 

Concedidos), 23 (Subsídios Obtidos), 24 (Ativos de Rendimento Fixo), 25 (Ativos de 

Rendimento Variável), e 34 (Fundos de Maneio), pelos seguintes motivos: ----------------------- 

- Os documentos nºs 20, 23, 24 e 25 e 34, em virtude do Município não ter concedido nem 

obtido subsídios (20 e 23) nem ter ativos desta espécie (24 e 25), e não ter utilizado fundos de 

maneio (34); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de analisados e discutidos, foram submetidos a votação, tendo sido, em minuta, 

deliberado por maioria aprovar a Prestação de Contas CMI 2012. ---------------------------------- 

Mais se delibera o seu envio à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 
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Na presente votação, os Representantes do Partido Socialista, Sr. José Marinho Vaz e Dr.ª 

Ana Margarida Santos Bastos, abstiveram-se, tendo os demais Membros da Câmara votado 

favoravelmente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram presentes as seguintes declarações de voto: ---------------------------------------------------- 

A dos representantes do Partido Socialista: --------------------------------------------------------- 

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

- O endividamento do município num valor ainda aproximado dos 30 milhões de euros, 

continua a ser um aspecto preocupante e a ter em conta devido ao elevado encargo anual de 

juros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A C.M.I. continua a despender mais de metade das suas receitas apenas com as despesas de 

funcionamento, valor que continuará a agravar-se no futuro tendo em conta os investimentos 

realizados, a sua manutenção e sustentabilidade. ------------------------------------------------------ 

- A nível social e tendo em consideração o ano de crise vivido em especial pelas famílias, é 

nosso entendimento que a CMI, até pela situação financeira apresentada no relatório em 

especial no que às Receitas diz respeito, deveria ter ido mais longe nos respetivos apoios 

nomeadamente na atribuição de Bolsas de Estudo, nos protocolos com as IPSS e mesmo no 

Fundo Municipal de Apoio cujo regulamento deve ser revisto, permitindo o acesso mais 

abrangente, alargando os períodos de apoio, para que possa permitir a melhoria das condições 

de vida e autonomização gradual das famílias abrangidas. ------------------------------------------- 

- A verba gasta em 2012 na atribuição de Bolsas de Estudo, que se manteve no valor de 8 mil 

euros, é uma verba irrisória num contexto de elevado abandono escolar do ensino 

universitário, que desqualifica esta geração e trai os planos de futuro das famílias para os seus 

filhos, entendendo o PS ser da responsabilidade moral do município apoiar esta situação no 

compromisso que tem com as pessoas. ------------------------------------------------------------------ 

- O investimento em cultura, essencial ao desenvolvimento equilibrado das populações de 

Ílhavo, é muitas vezes confundido com gastos em festas e atividades recreativas, quando na 

época atual devia registar-se uma mudança de estratégia nos gastos, por contraponto à maior 

exigência de implementação de políticas sociais, de apoio aos mais carenciados. ---------------- 

- Continuamos a registar como aspetos negativos da atividade de 2012 a não implementação 

do Orçamento Participativo e o não cumprimento da Lei, quanto à rejeição das propostas do 
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PS para a criação do Conselho Municipal de Juventude, instrumento de grande importância 

para a participação dos jovens na vida municipal. Aliás o Relatório de Contas de 2012 mostra 

bem a ausência de políticas de juventude no Concelho de Ílhavo. ---------------------------------- 

- Registamos as referências feitas no Relatório quanto aos vários mandatos do executivo do 

PSD à frente dos destinos do município. Registamos também, que nos últimos 10 anos a 

dívida aumentou cerca de 50 % (em 2002 era de 16 milhões e em 2012 cerca de 30 milhões). 

Pese embora, os números elevados de investimento apresentados e os números elevados da 

dívida, o Municipio de Ílhavo continua a pensar na obra e a esquecer as pessoas. Continua a 

ser um Município que: ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Não tem cobertura total do saneamento; --------------------------------------------------------------- 

- Não tem uma rede de transportes em todo o município; -------------------------------------------- 

- Não deu atenção à Ria; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Esqueceu as respostas às necessidades habitacionais; ----------------------------------------------- 

- Não teve qualquer atuação na prevenção primária de comportamentos de risco; ---------------- 

- Esqueceu os jovens e a promoção da empregabilidade; --------------------------------------------- 

- Esqueceu a regeneração urbana e a organização da rede viária nas Gafanhas; ------------------- 

- O Centro de Ílhavo continua devoluto, numa degradação progressiva e ausente de dinâmicas 

de cidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, e atendendo às considerações anteriores, não podem, os Vereadores do Partido 

Socialista votar favoravelmente o Relatório de Contas de 2012, optando pela Abstenção. ------ 

Ílhavo, 20 de Março de 2013. ----------------------------------------------------------------------------- 

Os Vereadores do Partido Socialista. -------------------------------------------------------------------- 

Ass.) José Marinho Vaz. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Ass) Ana Margarida Santos Bastos. --------------------------------------------------------------------- 

A dos representantes do Partido Social Democrata: ----------------------------------------------- 

- “A atividade da Câmara Municipal de Ílhavo de 2012 recebe um balanço muito positivo, 

pela quantidade e pela qualidade das realizações que conseguimos concretizar, aproveitando a 

oportunidade dos Fundos Comunitários do QREN, e gerindo todas as dificuldades que 

derivam da situação financeira e económica em que Portugal vive, conseguindo melhorar a 

sustentabilidade financeira da CMI. --------------------------------------------------------------------- 
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As comemorações dos 75 anos do Museu Marítimo de Ílhavo, com destaque para o Ílhavo Sea 

Festival com a presença dos Grandes Veleiros, foram elementos distintivos da dinamização da 

atividade cultural e da promoção do Município. ------------------------------------------------------- 

No ano 2012 mantivemos uma dimensão relevante do investimento da CMI, continuámos a 

reduzir as despesas de funcionamento da CMI, e implementamos instrumentos novos de 

gestão financeira (nomeadamente a Lei dos Compromissos e o PAEL), conseguindo 

concretizar mais um ano de grande importância para os Cidadãos. Inaugurámos e ativámos 

novos equipamentos e áreas qualificadas do espaço público, executámos projetos, lançámos 

concursos e adjudicámos novas obras, numa aposta concretizada em mais investimentos. ------                   

Das obras terminadas e/ou inauguradas e ativadas, destacamos a Qualificação Urbana e 

Ambiental do Casco Antigo da Cidade de Ílhavo, o Centro de Investigação e 

Empreendedorismo (por reabilitação da antiga Escola Preparatória de Ílhavo, agora CIEMar-

Ílhavo), a Ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo (com a nova área de Reservas e o 

Aquário de Bacalhaus) e a Qualificação do Cais dos Pescadores da Costa Nova. ---------------- 

No que respeita a projetos desenvolvidos e a concursos em tramitação, com maior 

importância, devemos referenciar os seguintes: reabilitação do Teatro da Vista Alegre (obra 

RUCI), Casa da Música de Ílhavo por reabilitação do edifício da antiga Escola Primária Nº1 

da Rua Ferreira Gordo (obra em curso), Qualificação da Praceta do Molhe Sul na Barra, o 

Parque Desportivo da Costa Nova (obra em curso), o Edifício Sociocultural e Extensão de 

Saúde da Costa Nova e a transformação da Estrada Florestal Nº1 em Variante. ------------------

No que respeita às ações, concretizaram-se um vasto conjunto de iniciativas com um balanço 

muito positivo: o Festival de Teatro, a Semana Jovem, o MarAgosto com o seu Festival do 

Bacalhau 2012, a Maior Idade, o Programa Desporto para Todos, entre muitas outras. ---------- 

A atividade da AdRA/Águas da Região de Aveiro foi marcada pela finalização das 

empreitadas das Redes de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais da Ermida e Carvalheira 

3ª e 4ª Fases, da Quinta Nova e da Chousa do Fidalgo, da Zona Industrial das Ervosas e da 

Rua N.ª Sra. da Nazaré (na Gafanha da Nazaré), da Lagoa do Junco e das Quintãs. Foi feito o 

devido acompanhamento da sua atividade regular de gestão dos sistemas de abastecimento de 

água e saneamento básico, com um balanço globalmente positivo. Procedemos ao 
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desenvolvimento dos projetos de saneamento básico da Gafanha da Nazaré e da Zona 

Industrial da Mota, preparando o lançamento do concurso público. -------------------------------- 

No que respeita a outras importantes Políticas Municipais, mantivemos um forte dinamismo 

na área da Educação (sempre prioritária), da Cultura, do Turismo, do Ambiente, do Desporto 

e da Juventude, destacando-se o cumprimento do Plano Municipal de Intervenção Educativa a 

cem por cento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na Ação Social o aumento da necessidade de apoiar Cidadãos e Famílias carenciadas, 

confirmou a importância instrumental e a resposta financeira proporcional do Fundo 

Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, no quadro da ação da parceria do 

CLAS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Executámos Acordos de Cooperação com as Associações do Município ao abrigo das novas 

normas do Regulamento Municipal de Apoio às Associações. -------------------------------------- 

A CMI continua a ser gerida com a devida sustentabilidade financeira, marcada pelo 

equilíbrio das suas contas, num ano em que continuámos a fazer uma gestão intensa no 

aproveitamento dos Fundos Comunitários e na redução dos custos de funcionamento da CMI. 

Dos números principais de 2012 registam-se três: 43,5 M€ de orçamento executado; 26,2 M€ 

de execução das GOP; 23,6 M€ de dívida total consolidada (-10,4% que em 2011). ------------- 

De facto, neste ano 2012, terceiro do atual mandato, foi cumprido com elevado nível o 

objetivo de Continuar a Realizar, concretizando mais e melhor qualidade de vida para os 

Cidadãos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mantivemos o nosso empenhamento produtivo nos trabalhos de gestão da vida associativa 

intermunicipal, nomeadamente na Presidência do Conselho Executivo da CI Região de Aveiro 

e da Associação Oceano XXI (Cluster do Mar), no Conselho Diretivo da ANMP, no Conselho 

de Administração do Polis da Ria de Aveiro, na Direção da ERT do Centro de Portugal e na 

Associação de Municípios do Carvoeiro. --------------------------------------------------------------- 

Apresentamos o nosso agradecimento a todos os Autarcas, Funcionários, Colaboradores, 

Voluntários, Associações, Governo e Instituições da Administração Central, Fornecedores, 

Empreiteiros,..., que estiveram na construção do Município de Ílhavo neste importante ano de 

2012, pelo contributo que foram capazes de dar. ------------------------------------------------------ 
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Num trabalho de parceria com todos aqueles que disseram sim ao desafio de construção de 

desenvolvimento, fica para a História este documento de Prestação de Contas de 2012. -------- 

Ílhavo, aos 20 de março de 2013”. ----------------------------------------------------------------------- 

Ass.) José Agostinho Ribau Esteves --------------------------------------------------------------------- 

Ass.) Fernando Fidalgo Caçoilo -------------------------------------------------------------------------- 

Ass.) Beatriz de Fátima Clemente Martins -------------------------------------------------------------- 

Ass.) Marcos Labrincha Ré ------------------------------------------------------------------------------- 

Ass.) Paulo Sérgio Teixeira Costa. ----------------------------------------------------------------------- 

APLICAÇÃO DO RESULTADO DE 2012 – PROPOSTA. -------------------------------------- 

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

- “Nos termos do seu ponto 2.7.3 – Resultado líquido do exercício, relativo aos critérios e 

métodos específicos do POCAL, instituído pelo Decreto-Lei n.º 5-A/99, de 22 de fevereiro, 

proponho que a Câmara Municipal delibere dar a seguinte aplicação ao resultado líquido do 

exercício de 2012, no montante de 3.474.558,22 €: --------------------------------------------------- 

Património Adquirido ………….....2.000.000,00 €; -------------------------------------------------- 

Reservas Legais …….….………...1.000.000,00 €; --------------------------------------------------- 

Resultados Transitados ……......….. 474.558,22 €. --------------------------------------------------- 

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

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

-15MAR12”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA CMI PARA 2013 – 2ª 

ALTERAÇÃO – RATIFICAÇÃO. -------------------------------------------------------------------- 

Presentes os documentos referidos em título, dados aqui por integralmente transcritos, e que 

importam nos seguintes valores: ------------------------------------------------------------------------- 

- A 2ª alteração às GOP, tem como Inscrições/Reforços o valor de 342.500,00 € e em 

Diminuições/Anulações o valor 559.000,00 € e nela consta o seguinte despacho do Sr. 

Presidente da Câmara: ------------------------------------------------------------------------------------- 

“Aprovo a 2ª Alteração às GOP 2013. ------------------------------------------------------------------- 

À Câmara para ratificação. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Ass.) José Agostinho Ribau Esteves. -------------------------------------------------------------------- 

06MAR13”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar a decisão do Presidente. -------------------- 

- A 2ª alteração ao Orçamento (despesa), tem em Inscrições/Reforços e em 

Diminuições/Anulações, o valor de 862.500,00€ e nela consta o seguinte despacho do Sr. 

Presidente da Câmara: ------------------------------------------------------------------------------------- 

“Aprovo a 2ª Alteração ao Orçamento 2013. ----------------------------------------------------------- 

À Câmara para ratificação. -------------------------------------------------------------------------------- 

Ass.) José Agostinho Ribau Esteves. -------------------------------------------------------------------- 

06MAR13”. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar a decisão do Presidente. -------------------

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA CMI PARA 2013 – 2ª 

REVISÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os documentos referidos em título, dados aqui por integralmente transcritos, que 

importam os seguintes valores: --------------------------------------------------------------------------- 

-A 2ª Revisão às G.O.P. tem como Inscrições/Reforços o valor de € 980.000,00 e como 

Diminuições/Anulações o valor de € 2.405.000,00; --------------------------------------------------- 

-A 2ª Revisão ao Orçamento da Receita, tem como Inscrições/Reforços o valor de € 

3.550.000,99, e em diminuições e anulações € 5.340.000,00. ---------------------------------------- 

-A 2ª Revisão ao Orçamento da Despesa, tem como Inscrições/Reforços o valor de € 

100.000,00, nas Diminuições/Anulações o valor de € 1.890.000,00. ------------------------------- 

Em minuta, foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------ 

No documento das G.O.P.-2ª Revisão: ------------------------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a 2.ª Revisão às GOP 2013. ---------------------------------- 

Mais se delibera o seu envio à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 

No documento do Orçamento-2ª Revisão: -------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a 2.ª Revisão ao Orçamento CMI 2013. -------------------- 

Mais se delibera o seu envio à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 

ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA. --------------------------------------------------------------- 

PLANEAMENTO FISICO. ----------------------------------------------------------------------------- 
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REVISÃO DO (PDM) PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ÍLHAVO – PROPOSTA. - 

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

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

1. O processo de Revisão do PDM de Ílhavo está na sua fase final de elaboração, estando 

agendada para o próximo dia 15 de abril de 2013 a reunião final da Comissão Mista de 

Coordenação (CMC); -------------------------------------------------------------------------------------- 

2. A essa reunião vai suceder-se uma Reunião do Executivo Municipal para aprovar 

formalmente a Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo, e determinar a abertura do processo 

de consulta pública; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Foi realizada uma conferência pública de apresentação da proposta no passado dia 2 de 

março, visando facultar informação e propriciar o acompanhamento próximo deste importante 

processo, pelas Forças Vivas e pelos Cidadãos, sendo esta apresentação formal ao Executivo 

Municipal mais um ato nesse sentido; ------------------------------------------------------------------- 

4. dada a importância do Plano Diretor Municipal, entendemos que deve o Executivo 

Municipal fazer uma apreciação global antes da última reunião da CMC. ------------------------- 

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

Que o Executivo Municipal delibere emitir um parecer positivo global à Proposta de Revisão 

do PDM de Ílhavo, que se anexa, visando a sua análise e deliberação na última reunião da 

CMC. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

18MAR2013”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Na presente votação, os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Sr. José Marinho Vaz e 

Dr.ª. Ana Margarida Santos Bastos abstiveram-se, tendo os demais Membros da Câmara 

votado favoravelmente. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi presente a seguinte declaração de voto dos representantes do Partido Socialista: ------------ 

 - “Pela importância e complexidade do documento e pelo pouco tempo que tivemos para o 

analisar o Partido Socialista opta nesta fase, pela abstenção, reservando a decisão final para a 

votação formal que ainda irá ocorrer, permitindo assim a tramitação normal do processo. “ ---- 
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Ílhavo, 20 de Março de 2013. ----------------------------------------------------------------------------- 

Os Vereadores do Partido Socialista. -------------------------------------------------------------------- 

Ass.) José Marinho Vaz. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Ass.) Ana Margarida Santos Bastos. --------------------------------------------------------------------- 

Os representantes do Partido Socialista solicitaram ainda uma cópia de parte do processo e o 

agendamento de uma reunião de trabalho para esclarecimentos que porventura venham a 

ocorrer, solicitação que foi de imediato anuída pelo Sr. Presidente da Câmara. ------------------- 

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

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

EMPREITADA “PRACETA DO MOLHE SUL / REQUALIFICAÇÃO” – 

RELATÓRIO FINAL. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação supra, datada de 12MAR13, elaborada pela Chefe da DOIA, Eng.ª 

Paula Oliveira, aqui dado por integralmente transcrita, e que, em linhas gerais (decorrida a 

Audiência Prévia, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 123º, n.º 1, e 147º, ambos 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro), aponta para a adjudicação da presente 

empreitada à empresa “Henriques, Fernandes & Neto, Lda.”, pelo valor de 231.660,00 € 

(duzentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta euros), acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor, por ser a proposta mais vantajosa, de acordo com os critérios de avaliação consignados 

no Programa de Concurso. -------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade proceder à adjudicação definitiva à empresa 

Henriques, Fernandes & Neto, Lda., nos termos do presente Relatório. ---------------------------- 

LIBERTAÇÃO DE GARANTIAS BANCÁRIAS E RESTITUIÇÃO DE REFORÇOS 

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

EMPREITADA “AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA COSTA NOVA” – FIRMA: ACF 

– ARLINDO CORREIA & FILHOS, SA - INFORMAÇÃO. ------------------------------------ 

Presente a informação supra, datada de 06MAR13, elaborada pela Chefe da DOIA, Eng.ª 

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

libertação de 60% das cauções prestadas, uma vez que, realizada a vistoria necessária, não foi 

encontrada qualquer anomalia. --------------------------------------------------------------------------- 
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Em minuta, foi deliberado por unanimidade proceder nos termos da presente informação 

DOIA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Maria Fátima Santos, Maria Rosário Magano 

Oliveira, Paula Maria Ferreira Sá Marinho e Sandra Margarida Carvalho Amaro e as 

respetivas Informação Social anexa. --------------------------------------------------------------------- 

4.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: -------------- 

- Maria Fátima Santos: comparticipação no pagamento da fatura relativa a água, saneamento e 

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

- Maria Rosário Magano Oliveira: comparticipação no pagamento da fatura relativa a água, 

saneamento e resíduos sólidos no valor de 70%, pelo período de 12 meses; ----------------------- 
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- Paula Maria Ferreira Sá Marinho: comparticipação no pagamento da fatura relativa a água, 

saneamento e resíduos sólidos no valor de 40%, pelo período de 12 meses; ----------------------- 

- Sandra Margarida Carvalho Amaro: comparticipação no pagamento da fatura relativa a 

água, saneamento e resíduos sólidos no valor de 90%, pelo período de 12 meses. ---------------- 

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

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

15MAR13”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

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 Alexandra Sofia Oliveira Maio, Maria Elina Antunes 

Oliveira, Maria Fátima Santos e Sandra Margarida Carvalho Amaro 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. ------------- 
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5.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 970,77 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 ------------------------------------------------------------------------ 

15MAR13”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Lurdes Marques Dias Gomes, Maria Isabel 

Marques Gonçalves Paiva, Marisa Nunes Patrocínio e Paulo Jorge Paiva 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 
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identificado, ficando os utentes responsáveis por comparticipar com o restante valor, 

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

5.º - Que a Fundação Prior Sardo possui um crédito no valor de 225,00 Euros, que deverá ser 

abatido, resultante do incumprimento da realização gratuita de tarefas de índole diversa por 

parte de beneficiária para a qual já havia sido aprovada comparticipação. ------------------------- 

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 816,81 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 ------------------------------------------------------------------------ 

15MAR13”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2º CONCURSO MODELISMO NÁUTICO MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO 2013 – 

TEMA: NAVIO/MOTOR DA PESCA DO BACALHAU. --------------------------------------- 

Presente o documento referenciado em epígrafe, no qual e em síntese, se sugere o lançamento 

do concurso supra citado, com as normas e cronograma nele definido, com o objetivo de 

promover a cultura náutica como forma de expressão da cultura marítima em geral e 

instrumento de consolidação do projeto sociocultural do Museu Marítimo de Ílhavo, no 

seguimento da primeira ação deste género, ocorrida no ano de 2011, cuja periodicidade é 

bienal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar o lançamento do presente concurso. ------ 

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

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

Presentes os seguintes dois Autos de Vistoria e Medição de Trabalhos: --------------------------- 
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1º - Da Empreitada “Regeneração Urbana de Ílhavo – Ampliação do Museu Marítimo de 

Ílhavo” – 14ª Situação Contratual, no valor de € 11.999,91 (onze mil, novecentos e noventa e 

nove euros e noventa e um cêntimos), com IVA incluído, adjudicada à firma: Encobarra - 

Engenharia, SA. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º - Da Empreitada “Parque Desportivo do Bairro dos Pescadores da Costa Nova” – 3ª 

Situação Contratual, no valor de € 36.183,17 (trinta e seis mil, cento e oitenta e três euros e 

dezassete cêntimos), adjudicada à firma: Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, LDA. ---- 

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

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

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

Terminada a Ordem do Dia, eram 17.30 horas, e dado que se encontrava presente no Salão 

Nobre onde decorria a reunião, uma munícipe a quem pudesse ser concedida a palavra, foi, 

ato imediato, pelo Sr. Presidente da Câmara, permitido o uso da palavra a: ----------------------- 

Estrela Martins, moradora na Rua dos Marianos, n.º 40 – Gafanha da Encarnação, que 

colocou duas questões; uma relacionada com a possibilidade de uma pequena parte dessa rua 

ser asfaltada (cujo pedido à Câmara Municipal foi solicitado há já algum tempo), tendo em 

consideração que, do seu mau estado, resulta que no inverno junta-se lama e água proveniente 

das chuvas, e no verão, muito pó, o que impede a abertura de portas e janelas. A segunda 

questão, relaciona-se com a colocação de um poste de eletricidade na designada Rua da Prof.ª 

Augusta, assunto este que também já é do conhecimento da Câmara há já algum tempo. ------- 

Na resposta, o Sr. Presidente da Câmara começou a sua intervenção sublinhando que a 

resolução da questão relativa ao asfaltamento daquela pequena parte da Rua dos Marianos é 

como se de um compromisso de “honra” se tratasse, e que tal situação ainda não foi resolvida 

por força da “não relação” existente entre dois vizinhos daquela artéria, pretendendo que o 

problema seja ultrapassado em breve e a bem. Se assim não acontecer, a Câmara Municipal 

avançará (até ao final do presente mandato), com a resolução da parte correspondente ao 

património público, ficando por resolver a parte que cabe aos citados interlocutores privados.   

No que diz respeito à colocação do poste de eletricidade, importa referir que a 

responsabilidade dessa obra compete à EDP e não à Câmara Municipal. No entanto, como é 

apanágio no Município de Ílhavo, a Câmara Municipal faz pressão permanente e reiterada 
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junto daquela entidade, no sentido da resolução deste e de outros problemas do género que 

vão afligindo as populações do nosso concelho. Mais uma vez, a Câmara Municipal de Ílhavo 

tudo fará para que esta questão seja resolvida com a brevidade possível. -------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada eram 18.00 horas. -------------------------- 

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

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

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

 


