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ACTA Nº. 13/2008 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

REALIZADA NO DIA DEZANOVE DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E 

OITO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos dezanove dias do mês de Maio do ano dois mil e oito, 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 os demais Vereadores Srs. Dr. 

António Pedro Oliveira Martins, Profª. Margarida Maria São Marcos Amaral, Eng.º Marcos 

Labrincha Ré, Dr. João Alberto Fernandes Roque. -------------------------------------------------- 

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, Eng.º José Agostinho Ribau Esteves e o Sr. 

Vereador, Eng.º Paulo Sérgio Teixeira Costa, por se encontrarem no Funchal, no âmbito do 6º 

Congresso Europeu da AEMA – Associação Europeia de Municipalidades com Marina, 

conforme informação prestada pelo Sr. Vice-Presidente. --------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade justificar as presentes faltas. ------------------------- 

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

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

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

O Sr. Vereador, Dr. João Alberto Fernandes Roque questionou a Câmara sobre aquilo que 

tem feito sobre as chamadas famílias numerosas, assunto já por si abordado, em tempos, 

em reunião da Assembleia Municipal. Teve agora conhecimento que a Associação de 

Nacional de Famílias Numerosas enviou a todas as Câmaras um pedido de informação 

sobre esta matéria e desconhece a resposta dada pela Câmara. Achava importante que na 

facturação da água, existisse uma política que ajudasse essas famílias, porque qualquer 

ajuda é importante. Deu como outro exemplo o acesso à cultura criando-se bilhetes 

especiais para famílias numerosas. --------------------------------------------------------------- 

Na resposta o Sr. Vice-Presidente referiu que entende que não lhe parece que neste 

Concelho a matéria aqui levantada seja tão grave, que imponha uma política específica a 
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tomar pelo executivo, lembrando contudo, que, para além da política da Câmara na 

acção social, que já por si contemplará alguns desses casos, há em todos os 

regulamentos municipais normas que contemplam sempre um apoio no pagamentos das 

taxas e tarifas em prestações que permite às famílias que têm dificuldades poder pagar 

as suas dívidas em prestações. Mas termina reforçando a ideia que neste Concelho essa 

realidade não atinge proporções de gravidade. -------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador Eng. Marcos Ré, pediu a palavra dizendo que na área do ambiente, agua, 

resíduos sólidos e saneamento e no que se refere ao seu tarifário está a ser ultimado um 

estudo na Associação de Municípios da Ria sobre a harmonização do tarifários 

procurando-se uma uniformização dos mesmos e onde se está a procurar ter uma atitude 

mais pró activa sobre a facturação a famílias numerosas. ------------------------------------- 

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

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

Presente o resumo diário da tesouraria nº. 93, do dia dezasseis de Maio, pelo qual foi tomado 

conhecimento que no cofre existiam as importâncias de € 4.529.956,04 (quatro milhões 

quinhentos e vinte e nove mil novecentos e cinquenta e seis euros e quatro cêntimos), 

respeitante a Dotações Orçamentais e € 550.192,01 (quinhentos e cinquenta mil centro e 

noventa e dois euros e um cêntimo), respeitante a Dotações não Orçamentais. ------------------- 

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

Em minuta, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento do seguinte expediente: -----

-Da circular nº. 60/2008-CO, de 29/04/2008, da ANMP – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, pela qual enviam alguns exemplares do seu boletim nº 168, referente ao mês de 

Abril; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Do ofício datado de 2008/04/28, da EP – Estradas de Portugal, S.A., pelo qual o seu Director 

de Empreendimentos, Eng.º Eurico Jorge Eugénio Costa, apresenta cumprimentos de 

despedida e agradece toda a colaboração prestada por esta Autarquia. ----------------------------- 

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

PLANEAMENTO FÍSICO. ----------------------------------------------------------------------------- 

PLANOS DE URBANIZAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------- 
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ESTUDO URBANÍSTICO (EU 27) – ALTERAÇÃO – AV. JOSÉ ESTÊVÃO – INFOR-

MAÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação DPUP/JJ/Modelos/Inf_Geral/Informações/2008/InfG_8. de 

23/04/2008, elaborada pelo Chefe da DPUP – Divisão de Planeamento Urbanístico e 

Projectos, em regime de substituição, Dr. João José Carlos, dada aqui por transcrita na íntegra, 

pela qual informa da alteração do Estudo em questão.------------------------------------------------- 

No referido documento consta o seguinte despacho do Sr. Presidente da Câmara: --------------- 

-“À Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

9MAIO08”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente alteração ao EU 27. ------------ 

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

DESTAQUES DE PARCELAS. ----------------------------------------------------------------------- 

Presentes os seis seguintes processos: ------------------------------------------------------------------- 

1º - O processo registado com o nº. 1628, Pº. 162/77, em 2008/04/29, respeitante a Carlos 

Valente Silva Resende, residente na Rua Nossa Senhora do Alivio n.º 4 - Ílhavo. ---------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir a presente certidão de destaque. O 

deferimento teve como suporte a informação DOPGU/ noemiam 2008/05/12 1628/08 1, da 

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

regime de substituição, Arqtª Noémia Maia, dada aqui por integralmente reproduzida. --------- 

2º - O processo registado com o nº. 1673, Pº. 252/08, em 2008/05/05, respeitante a Dina Paula 

Lopes Martinho, residente na Rua Padre Resende, n.º 32 - Gafanha da Encarnação.-------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar o presente destaque. O deferimento teve 

como suporte a informação DOPGU/ noemiam 2008/05/12 1673/08 2, da responsabilidade da 

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

substituição, Arqtª Noémia Maia, dada aqui por integralmente reproduzida. ---------------------- 

3º - O processo registado com o nº. 1620, Pº. 180/76, em 2008/04/28, respeitante a Silvina 

Fidalgo Ribau, residente na Rua Padre Américo, n.º 11 - Ílhavo.------------------------------------ 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir a presente certidão. O deferimento teve 

como suporte a informação DOPGU/ noemiam 2008/05/12 4402/06 1, da responsabilidade da 
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Chefe da DOPGU- Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbana, em regime de 

substituição, Arqtª Noémia Maia, dada aqui por integralmente reproduzida. ---------------------- 

4º - O processo registado com o nº. 1806, Pº. 559/06, em 2008/05/13, respeitante a Maria 

Amélia Soares Lopes, residente na Rua Dr. Fernando Magano, n.º 7, 1º Dt.º, - Ílhavo. ---------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir a certidão de destaque. O deferimento teve 

como suporte a informação DOPGU/ noemiam 2008/05/14 1806/08 1, da responsabilidade da 

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

substituição, Arqtª Noémia Maia, dada aqui por integralmente reproduzida. ---------------------- 

5º - O processo registado com o nº. 1552, Pº. 647/06, em 2008/04/22, respeitante a Marco 

Daniel Matos Ribeiro, residente na Rua Camilo Castelo Branco, n.º 231, - Gafanha da Nazaré.  

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir a presente certidão de acordo com a 

informação. O deferimento teve como suporte a informação DOPGU/ noemiam 2008/05/12 

1552/08 1, da responsabilidade da Chefe da DOPGU- Divisão de Obras Particulares e Gestão 

Urbana, em regime de substituição, Arqtª Noémia Maia, dada aqui por integralmente 

reproduzida. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6º - O processo registado com o nº. 1588, Pº. 196/01, em 2008/04/24, respeitante a Maria 

Piedade Neves Cravo Gaspar, residente na Rua S. José, n.º 45, - Ovar. ----------------------------  

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente certidão de destaque. O 

deferimento teve como suporte a informação DOPGU/ noemiam 2008/05/14 1588/08 1, da 

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

regime de substituição, Arqtª Noémia Maia, dada aqui por integralmente reproduzida. --------- 

LOTEAMENTOS. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente os sete seguintes processos: -------------------------------------------------------------------- 

1º - O processo registado com o nº. 4841, Pº. 628/05, em 2005/10/27, respeitante a 

Construções Pereira Lima & Tavares, Lda., com sede em Pessegueiro do Vouga, Nogueira – 

Sever do Vouga. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir a presente I.P. de acordo com a 

informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O deferimento teve como suporte a informação DOPGU/ noemiam 2008/05/07 4841/05 5, da 

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

regime de substituição, Arqtª Noémia Maia, dada aqui por integralmente reproduzida. --------- 

2º - O processo registado com o nº. 860, Pº. 648/03, em 2008/02/29, respeitante a Fernando de 

Oliveira Lopes, residente na Rua da Liberdade, n.º 33, Gândara – Fonte de Angeão. ----------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir a alteração do alvará de acordo com a 

informação e despacho do Sr. Vereador. ---------------------------------------------------------------- 

O deferimento teve como suporte a informação DOPGU/ noemiam 2008/05/14 860/08 3, da 

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

regime de substituição, Arqtª Noémia Maia, e o despacho do Sr. Vereador Eng.º Marcos Ré, 

está datado de 2008/05/15, os quais se dão aqui por integralmente reproduzidos. ---------------- 

3º - O processo registado com o nº. 975, Pº.34/08, em 2008/03/10, respeitante a Horizonte 

Branco Imobiliária, S.A., com sede na Rua Nossa Senhora da Saúde – B6 – Vela Marina – 

Costa Nova. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir a presente alteração do alvará de acordo 

com a informação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O deferimento teve como suporte a informação DOPGU/ noemiam 2008/04/30 975/08 4, da 

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

regime de substituição, Arqtª Noémia Maia, dada aqui por integralmente reproduzida. --------- 

4º - O processo registado com o nº. 850, Pº.34/08, em 2008/02/29, respeitante a José Vítor 

Ramalho Cruz, residente no Edifício Vera Cruz, Trav.ª dos Ourives, n.º 4, 2º andar, sala V –   

- Aveiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir a presente alteração de alvará. -------------- 

O deferimento teve como suporte a informação DOPGU/ noemiam 2008/04/30 850/08 3, da 

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

regime de substituição, Arqtª Noémia Maia, dada aqui por integralmente reproduzida. --------- 

5º - O processo registado com o nº. 1428, Pº. 3/08, em 2008/04/14, respeitante a Lázaro 

Santos Conde Ribau, residente na Rua S. António, n.º 42 – Gafanha da Nazaré. ----------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir a presente anulação de alvará de acordo 

com a informação e despacho do Sr. Vereador. -------------------------------------------------------- 
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O deferimento teve como suporte a informação DOPGU/ noemiam 2008/05/13 1428/08 1, da 

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

regime de substituição, Arqtª Noémia Maia, e o despacho do Sr. Vereador Eng.º Marcos Ré, 

está datado de 2008/05/14, os quais se dão aqui por integralmente reproduzidos. ---------------- 

6º - O processo registado com o nº. 863, Pº.661/02, em 2008/02/29, respeitante a Maria 

Ernestina Ribeiro Marnoto, residente na Rua Dr. Celestino Gomes, n.º 36 – 2º Esq. – Ílhavo. - 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir a presente emissão de alvará de acordo 

com a informação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O deferimento teve como suporte a informação DOPGU/ noemiam 2008/05/13 863/08 3, da 

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

regime de substituição, Arqtª Noémia Maia, dada aqui por integralmente reproduzida. --------- 

7º - O processo registado com o nº. 3819, Pº.612/05, em 2006/09/20, respeitante a Vítor 

Manuel de Oliveira, residente na Rua Júlio Dinis, n.º 44 – 1º, Cambeia – Gafanha da Nazaré. - 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir a I.P. de acordo com a informação. -------- 

O deferimento teve como suporte a informação DOPGU/ noemiam 2008/05/07 3819/06 5, da 

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

regime de substituição, Arqtª Noémia Maia, dada aqui por integralmente reproduzida. --------- 

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

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

CONCURSO PÚBLICO DE EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E 

PERCURSOS PEDESTRES – PRAIA DA BARRA” – MINUTA DO CONTRATO. ------ 

Presente a informação DOEA/Paula Oliveira 2008/05/14, elaborada pela Chefe de Divisão da 

DOEA, em regime de substituição, Eng.ª Paula Oliveira, na qual anexa, para aprovação a 

minuta do contrato a celebrar com a Firma PAVIAZEMÉIS – PAVIMENTAÇÕES DE 

AZEMÉIS, LDA., para a “Construção de Ciclovias e Percursos Pedestres – Praia da Barra”, 

no valor de 291.700,00 + IVA, documento esse que aqui se dá por integralmente transcrito. --- 

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

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

JUVENTUDE. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, 

CULTURAL E RECREATIVA DA SENHORA DOS CAMPOS. ------------------------------ 

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

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

1) Que a Comemoração do 1º de Maio – Dia do Trabalhador constitui já um evento com 

grande tradição no Concelho de Ílhavo, nomeadamente da zona da Senhora dos Campos, 

reunindo anualmente largas centenas de pessoas; ------------------------------------------------------ 

2) Que a edição deste ano resultou, mais uma vez, de uma parceria entre a Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa da Senhora dos Campos e a Câmara Municipal de Ílhavo, 

proporcionando ao público um programa diversificado, com actividades de âmbito musical, 

desportivo, cultural, etc. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Que seja atribuído a esta Associação em subsídio pontual no valor de 1200€, para fazer face 

às despesas relativas à actuação do Grupo Musical “Central” e ao convívio entre Autarcas e 

Dirigentes Associativos após o tradicional jogo de futebol. ------------------------------------------ 

Ílhavo, 9 de Maio de 2008. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO PONTUAL À ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

1º - A organização pela Associação Académica da Universidade de Aveiro dos “Campeonatos 

Nacionais Universitários 2008”, a mais importante prova nacional do desporto universitário, 

que tiveram lugar de 21 de Abril a 2 de Maio, envolvendo diversas modalidades, tendo o 

Campeonato de Basquetebol decorrido no Pavilhão Municipal Cap. Adriano Nordeste, em 

Ílhavo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.º - A organização pela Associação Académica da Universidade de Aveiro do “Campeonato 

Universitário de Surf/Bodyboard 2008”, que teve lugar nos dias 10 e 11 de Maio, na Praia da 

Barra; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.º - A importância da organização deste tipo de iniciativas no nosso Município, 

nomeadamente para a sua divulgação ao nível nacional, em particular no que diz respeito à 

prática de modalidades como o basquetebol, o surf e o bodyboard, que tanto nos dizem; ------- 

4.º - A solicitação feita pela AAUAv à Câmara Municipal de Ílhavo, para que esta conceda 

apoio à realização destas iniciativas; --------------------------------------------------------------------- 

5.º - O grande interesse em este Município manter com a Universidade de Aveiro e com a sua 

Associação Académica uma relação próxima e cooperante. ----------------------------------------- 

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

Que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere a atribuição de um subsídio pontual, no valor 

global de 800,00 Euros à Associação Académica da Universidade de Aveiro, como forma de 

apoio à realização dos “Campeonatos Nacionais Universitários 2008” e do “Campeonato 

Universitário de Surf/Bodyboard 2008”, sendo que 450,00 Euros dizem respeito aos 

“Campeonatos Nacionais Universitários 2008” e 350,00 Euros ao “Campeonato Universitário 

de Surf/Bodyboard 2008”. -------------------------------------------------------------------------------- 

Paços do Município, 13 de Maio de 2008, --------------------------------------------------------------

Vereador do Pelouro da Juventude, ----------------------------------------------------------------------

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

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

PMOTL – PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 2008 – 

- PROGRAMA. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o Programa referido em epígrafe, da responsabilidade do Sr. Vereador, Eng.º Paulo 

Sérgio Teixeira Costa, dado aqui como integralmente transcrito, do qual se destacam os 

seguintes seis projectos, os números de jovens a seleccionar e os montantes das bolsas a 

atribuir: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Projecto “A” - A Animação de Ateliers de ATL, decorrerá entre 01 e 31 de Agosto, com € 

200,00 (duzentos euros) para os 20 monitores e € 250,00 (duzentos e cinquenta euros) para o 

responsável por turno; ------------------------------------------------------------------------------------- 



 
19-05-2008 

9 

-Projecto “B” - Apoio à Infância, decorrerá entre 01 e 31 de Agosto, com € 200,00 (duzentos 

euros) de bolsa para 3 jovens; ---------------------------------------------------------------------------- 

-Projecto “C” - Apoio à Terceira Idade, decorrerá entre 01 e 31 de Agosto, com € 200,00 

(duzentos euros) de bolsa para 4 jovens; ---------------------------------------------------------------- 

-Projecto “D” - Animação de Espaços Lúdicos e Culturais, decorrerá de entre 01 e 31 de Julho 

e 01 e 31 de Agosto, com € 160,00 (cento e sessenta euros)  de bolsa para 35 (14+21) jovens;  

-Projecto “E” - Apoio Administrativo em projectos da C.M.I., decorrerá entre 01 e 31 de 

Julho e de 01 a 31 de Agosto, com € 160,00 (cento e sessenta euros) de bolsa para 16 (6+10) 

jovens; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Proposta “F - Educação Ambiental no Âmbito da Bandeira Azul, decorrerá entre 01 e 31 de 

Julho e de 01 a 31 de Agosto, com € 200,00 (duzentos euros) de bolsa para 14 (7+7) jovens. -- 

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

ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS. ------------------------------------------- 

ATRIBUIÇÃO DE DOIS SUBSÍDIOS PONTUAIS À ANDDI – ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE DESPORTO PARA A DEFICIÊNCIA MENTAL – PROPOSTAS. ----- 

Presente as duas seguintes propostas elaboradas pelo Sr. Vice – Presidente da Câmara: -------- 

1ª - “Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que, a Federação Internacional de Desporto para a Deficiência Intelectual, vai organizar 

de 15 a 22 Maio o 3º. Campeonato do Mundo de Ciclismo em Portugal, para atletas com 

deficiência mental, onde Portugal irá participar com uma delegação de vinte elementos; ------- 

- Que, os nossos atletas irão participar neste Campeonato através da ANDDI, Associação 

Nacional de Desporto para a Deficiência Mental, em que, cuja delegação portuguesa está 

integrado os nossos atletas Augusto Pereira e Paulo Oliveira, que obviamente contribuirão 

para a divulgação e promoção do bom nome do Município de Ílhavo. ----------------------------- 

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

Que a Câmara Municipal delibere a aprovação de um subsídio pontual à ANDDI, no valor de 

1.500€ (Mil e Quinhentos Euros), para minorar os custos de inscrição, viagem e estadia dos 

nossos atletas Augusto Pereira e Paulo Oliveira. ------------------------------------------------------- 

Ílhavo, 09 de Maio de 2008. ------------------------------------------------------------------------------ 

O Vice-Presidente da Câmara, ---------------------------------------------------------------------------- 
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As.) Fernando Caçoilo”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

2ª - “Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que, a Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual, pretende organizar 

com a colaboração do CASCI, o Campeonato de Portugal de Ciclismo para jovens com 

deficiência mental, no Concelho de Ílhavo, no próximo dia 10 de Maio com a presença 

prevista de oitenta atletas de diversas Instituições e Clubes do País; -------------------------------- 

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

- Que a Câmara Municipal delibere a aprovação de um subsídio pontual à ANDDI, no valor 

de 1.000€ (Mil Euros), de forma a minorar as despesas inerentes a uma organização desta 

natureza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ílhavo, 09 de Maio de 2008. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

As.) Fernando Caçoilo”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar as presentes propostas. ---------------------- 

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

Esgotada a Ordem do Dia, eram 16.00 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 se ter constado 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. ------------------------------------------------  


