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ACTA Nº 24/2007 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

REALIZADA NO DIA UM DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DOIS MIL E SETE. ---- 

No dia um do mês de Outubro do ano dois mil e sete, 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 com a presença dos demais 

Vereadores, Srs., Dr. João José Figueiredo Oliveira, Profª Margarida Maria São Marcos 

Amaral, Eng.º Marcos Labrincha Ré, Dr. António Pedro Oliveira Martins e Eng.º Paulo 

Sérgio Teixeira Costa. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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. -------------------------------------------------------------------- 

Faltou à reunião o Sr. Presidente da Câmara, por se ter deslocado a Boliqueime, para assistir 

às exéquias fúnebres, do pai de Sua Excelência, o Presidente da República, Doutor Aníbal 

António Cavaco Silva. -------------------------------------------------------------------------------------    

Em minuta, foi deliberado por unanimidade considerar como justificada a respectiva falta. ---- 

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

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

PERÍODO DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o resumo diário da tesouraria nº 187, do dia vinte e oito de Setembro, pelo qual foi 

tomado conhecimento que, no cofre, existiam as importâncias de € 2.323.156,69 (dois 

milhões trezentos e vinte e três mil cento e cinquenta e seis euros e sessenta e nove cêntimos), 

respeitante a Dotações Orçamentais e € 706.200,45 (setecentos e seis mil duzentos euros e 

quarenta e cinco cêntimos), respeitante a Dotações não Orçamentais. ------------------------------ 

ACTAS DA REUNIÕES ANTERIORES. ----------------------------------------------------------- 

Presentes as actas números 22 e 23, das reuniões ordinárias realizadas nos dias dezassete e 

vinte e quatro de Setembro, respectivamente. ---------------------------------------------------------- 
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Uma vez que os textos das mesmas tinham sido distribuídos por todos os Membros da 

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

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

Submetidas a votação, foram as mesmas aprovadas por unanimidade. ----------------------------- 

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

Em minuta, e por unanimidade foi tomado conhecimento do seguinte expediente: --------------- 

-Do ofício datado de 21SET2007, do Encarregado de Negócios, a.i. da Embaixada do Canadá 

em Lisboa, Sr. Corad Sheck, pelo qual agradece à Câmara a disponibilidade com que recebeu 

S.E. Loyola Hearn, Ministro das Pescas do Canadá, aquando da sua vinda ao Município de 

Ílhavo, no passado dia 11 de Setembro findo; ---------------------------------------------------------- 

-Do ofício com a referência DFCI - 151, de 30-08-2007, da Direcção - Geral dos Recursos 

Florestais,  pelo  qual informa a Câmara que analisou e contextualizou o Plano Municipal de 

Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFVCI) de Ílhavo,  e que o mesmo já constitui uma 

peça assinalável de planeamento municipal, estando aprovado e plenamente eficaz nos termos 

da legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-Do ofício datado de 14-09-2009, da Coordenadora da Equipa de Apoio às Escolas - Aveiro, 

Drª. Helena Libório, pelo qual apresenta os seus cumprimentos de despedida, por virtude de 

cessação de funções, e, agradece a colaboração prestada; -------------------------------------------- 

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

CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------- 

ACORDO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A DIRECÇÃO - GERAL DE 

RECURSO FLORESTAIS (DGRF) E OS MUNICÍPIOS DE VAGOS, OLIVEIRA DO 

BAIRRO E ÍLHAVO - RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------------------ 

Presente o protocolo acima referido, que aqui se dá por integralmente reproduzido, e que tem 

por objecto assegurar o enquadramento financeiro do apoio a prestar pela DGRF às Câmaras 

Municipais, para comparticipação das despesas de funcionamento do Gabinete Técnico 

Florestal intermunicipal e dos encargos com o respectivo pessoal técnico habilitado, no 

âmbito das competências em matéria de defesa da floresta contra incêndios. --------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar o presente acordo de colaboração. -------- 

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. ------------------------------------------------ 
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PATRIMÓNIO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS. --------------------- 

AQUISIÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 1.025,00 M2, 

SITO NA RUA SÃO FRANCISCO XAVIER NA CIDADE DA GAFANHA DA 

NAZARÉ, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UM ARRUAMENTO- PROPOSTA. --- 

Presente a seguinte proposta do Sr. Vice - Presidente da Câmara, Eng.º Fernando Fidalgo 

Caçoilo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

De acordo com o EU 38 - Estudo Urbanístico da Rua S. Francisco Xavier está prevista a 

execução de um Futuro Arruamento, junto à referida Rua na Gafanha da Nazaré. --------------- 

No prosseguimento dos trâmites do Processo de Aquisição de um dos terrenos necessária à 

realização da obra supra descrita, e no seguimento das conversações realizadas com os seus 

proprietários, constata-se que estes aceitaram a proposta deste Município; ------------------------ 

Nestes termos propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------- 

-A Câmara Municipal no uso da competência que lhe é conferida pela alínea f), nº 1, do artigo 

64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, delibere a aquisição do seguinte prédio, pelo valor de 95.000,00 

euros (noventa e cinco mil euros), sendo efectuado o pagamento de 20% com a celebração do 

Contrato- Promessa e do restante valor no momento da celebração da escritura de compra e 

venda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Prédio rústico, situado na Rua São Francisco Xavier, na Cidade e Freguesia da Gafanha da 

Nazaré, deste Concelho, composto por terreno destinado a agricultura, com a área de 1025,00 

m2, que confronta de Norte com Rua São Francisco Xavier, do Sul com João Rodrigues 

Anastácio, do Nascente com Joaquim Rodrigues Anastácio e do Poente com Joaquim 

Gandarinho, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 5760. ----------------------------------------- 

Proprietários: Rosa de Jesus Vilarinho, divorciada, residente na Rua Sacadura Cabral, nº 161, 

Gafanha da Nazaré; Hortense Maria Anastácio Vilarinho, casada, residente na Av. José 

Estêvão, nº 253- A, na mesma localidade; e Joaquim Anastácio Vilarinho, casado, residente 

na Rua Dr. João das Regras, nº 89, na mesma localidade. -------------------------------------------- 

Ílhavo, 26 de Setembro de 2007. ------------------------------------------------------------------------- 

O Vice - Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, ------------------------------------------------- 
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As.) Fernando Fidalgo Caçoilo” -------------------------------------------------------------------------- 

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

ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA ---------------------------------------------------------------- 

CONSTRUÇÃO PARTICULAR. --------------------------------------------------------------------- 

DESTAQUE DE PARCELA. --------------------------------------------------------------------------- 

Presente o processo registado com o nº 3620/07, Pº 95/06, em 2009/09/18, respeitante a 

Alcides Manuel de Oliveira Píncaro, residente na Aldeia de Salreu, nº 52 A- Estarreja. --------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar o presente destaque de parcela. O 

deferimento teve como suporte a informação DOPGU/noemiam 2007/09/25 3620/07 01 da 

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

regime de substituição, Arqtª Noémia Maia, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida. - 

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

RECEITAS MUNICIPAIS. ---------------------------------------------------------------------------- 

CEDÊNCIA DE VIATURAS (AUTOCARROS) A ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO- 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS COMPARTICIPAÇÕES- PROPOSTA. -------------- 

Presente a seguinte proposta do Sr. Vereador, Eng.º Paulo Sérgio Teixeira Costa: --------------- 

-“Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me dar conhecimento que depois de 

analisadas as várias solicitações recebidas, foram autorizadas as cedências abaixo 

discriminadas, para o mês de Setembro/2007. ---------------------------------------------------------- 

 DIA ASSOCIAÇÃO DESTINO AUTOCARRO Km's Valor 

03/09 Associação Aquém Renasce Praia da Barra Volvo 12 12€ 
21/09 Agrupamento 588 - CNE S:Martinho do Porto Volvo 320 
23/09 Idem Idem – Ir buscar Toyotta 320 

512 € 

22/09 
Rancho Folclórico “As 

Ceifeiras” 
Luso Volvo 86 86€ 

23/09 ACD Os Baldas Aroca Volvo 154 154€ 
29/09 NEGE Caminha Volvo 354 354€ 
15 e 

16/09 
Illiabum Clube (2 viagens) Viseu Toyotta 352 211€ 

22/09 O Arrais Coimbra Toyotta 100 60€ 
29/09 GDBeira Ria Palhaça Toyotta 34 20€ 

    Total 1.409€ 

Considerando que se trata de pedidos de Associações Sedeadas no Município de Ílhavo, que 

desenvolvem actividades de interesse municipal e comunitário, proponho que ao abrigo do 

disposto do n.º 4 do art.º 4 do Regulamento municipal para a utilização e cedência dos 
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veículos automóveis de transporte colectivo de passageiros da Câmara Municipal de Ílhavo, 

se isente as mesmas de compensação dos encargos inerentes à utilização das viaturas. ---------- 

No caso de despacho favorável, deverá a presente proposta ser remetida à Câmara Municipal 

por força do n.º 3 do art.º 65 da Lei n.º 169/99, de 18SET, na redacção dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11JAN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

À consideração do Exmo. Sr. Presidente da Câmara. ------------------------------------------------- 

Ílhavo, e Paços do Município a 24 de Agosto de 2007. ----------------------------------------------- 

O Vereador, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

As.) Paulo Sérgio Teixeira Costa”. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

Esgotada a Ordem do Dia, eram 16.15 horas, e, dado não se encontrar presente no Salão 

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

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

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

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

presentes desde o seu início, foi, acto imediato, pelo Sr. Vice - Presidente da Câmara 

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

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

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

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

  


