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ATA Nº. 19/2013 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

REALIZADA NO DIA DOIS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

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

Aos dois dias do mês de outubro 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, 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, usaram da palavra: ----------------------------------------------------------------------- 

- O Sr. Presidente da Câmara, que deu nota da elevada qualidade democrática em que 

decorreram as últimas eleições autárquicas realizadas no pretérito dia 29 de setembro, 

agradecendo a todos os candidatos que as disputaram a forma como honraram o Município de 

Ílhavo e a própria democracia, dando ainda uma palavra de apreço especial aos Vereadores e 

candidatos, Sr. José Vaz e Dr.ª Ana Margarida Bastos, pela forma séria como disputaram este 

ato eleitoral, e os parabéns pela vitória eleitoral ao Sr. Eng.º Fernando Caçoilo e à sua equipa, 

desejando a todos os autarcas vindouros as maiores felicidades no exercício das suas novas 

funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Fernando Caçoilo, que registou as palavras de 

congratulação por parte do Sr. Presidente da Câmara, e às quais se associou, nomeadamente o 

facto de estas eleições terem decorrido de forma elevada, respeitosa e civilizada, dando conta 

que o novo executivo municipal irá seguramente assumir as suas responsabilidades em prol 
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do bem estar e qualidade de vida que todos desejam para a Nossa Terra e as Nossas Gentes. --

NO PERÍODO DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------- 

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria nº. 196, do dia um de outubro do ano de dois mil e 

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

1.468.907,70 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e sete euros e setenta 

cêntimos), respeitante a Dotações Orçamentais e € 862.850,93 (oitocentos e sessenta e dois 

mil, oitocentos e cinquenta euros e noventa e três cêntimos), respeitante a Dotações não 

Orçamentais. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

CEDÊNCIA DE VIATURAS (AUTOCARROS) A ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO – 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS COMPARTICIPAÇÕES – TOMADA DE 

CONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------------------- 

Presente a seguinte proposta, elaborada pelo Sr. Vereador, Eng.º Paulo Teixeira da 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 os meses de Julho, Agosto e Setembro. ----------------------------------------- 

Julho 
 DIA ASSOCIAÇÃO DESTINO AUTOCAR

RO 
Km's Valor 

13 Arrais Fundão Volvo 446 446€ 
6 APACGE S. João 

Madeira 
Toyota 112 67,20€ 

20 Grupo Danças e Cantares 
Gafanha do Carmo 

Miramar 
(Porto) 

Volvo 138 138,00€ 

    Total 651,20€ 
 

Agosto 
 DIA ASSOCIAÇÃO DESTINO AUTOCAR

RO 
Km's Valor 

10 Grupo Danças e Cantares 
Gafanha do Carmo 

Coimbra Volvo 100 100,00€ 

    Total    100,00€  
 

Setembro 
 DIA ASSOCIAÇÃO DESTINO AUTOCAR Km's Valor 
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RO 
1 Grupo Danças e Cantares 

Gafanha do Carmo 
Castelo de 
Paiva 

Volvo 204 204,00€ 

2 Obra da Criança Vilarinho das 
Furnas 

Toyota 306 183,60 € 

4 Centro Social Paroquial 
Gafanha da Nazaré 

Fátima Volvo 268 268,00 € 

8 Sporting Clube Vista 
Alegre 

Ovar Volvo 58 98,00€ 

5 Lar S. José Fátima Volvo 268 268,00 € 
14 IAC Setúbal  Toyota 572 343,20 € 
28 IAC Benavente Toyota 466 279,60 € 
29 Grupo Danças e Cantares 

Gafanha do Carmo 
Santarém Volvo 356 356,00€ 

    Total 2.000,40€ 
 
Considerando que se trata de pedidos de Associações do Concelho de Ílhavo, que 

desenvolvem actividades de muito interesse municipal, informo que ao abrigo do disposto do 

n.º 4 do art.º 4 do Regulamento municipal para a utilização e cedência dos veículos 

automóveis de transporte colectivo de passageiros da Câmara Municipal de Ílhavo, isentei as 

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

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

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

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

27SET13”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento e ratificar a isenção de taxas.  

DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSPEÇÃO DE ELEVADORES – PROCESSO N.º 

337/99 - INFORMAÇÃO/DESPACHO. -------------------------------------------------------------- 

- O registado com o n.º 12580, Pº 337/99 em 2013/08/29, respeitante a “USUS – Gestão de 

Condomínios”, com sede na Av.ª João Grave, n.º 298, em Vagos. ---------------------------------- 

A informação tem a referência DOPGU/lilianar 2013/09/19 12580/13 1, e é da 

responsabilidade da Técnica Superior da DOPGU – Divisão de Obras Particulares e Gestão 

Urbana, Arqt.ª Liliana Ramos, e o despacho do Sr. Vereador, Eng.º Marcos Ré, está datado de 

2013/09/27, os quais se dão aqui por integralmente transcritos e constam do respetivo 

processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



          
  
  02-10-2013 

 

4 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade proceder nos termos da informação e do despacho 

do Vereador, Eng.º Marcos Ré. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

- O registado com o n.º 13577, Pº 858/01 em 2013/09/19, respeitante a Manuel Carlos 

Sarabando Estanqueiro, residente na Rua Padre Américo, n.º 188, Gafanha da Nazaré. --------- 

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

No processo consta a informação com a referência DOPGU/elianac 2013/09/24 13577/13 1, e 

é da responsabilidade da Técnica Superior da DOPGU – Divisão de Obras Particulares e 

Gestão Urbana, Arqt.ª Eliana Castro, na qual recaiu o despacho do Sr. Vereador, Eng.º 

Marcos Ré, datado de 2013/09/27, os quais se dão aqui por integralmente transcritos e 

constam do respetivo processo. --------------------------------------------------------------------------- 

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

SUBSIDIO DE ESTUDO – ANO LETIVO 2013/2014 – (SEGUNDA ADENDA À 

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

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

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

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

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

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

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

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

3º A necessidade de corrigir situações de atribuição de Subsídio de Estudo a Alunos que se 

transferiram para Escolas de outros Municípios no início do ano letivo. --------------------------- 

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

Que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere a atribuição de subsídio unitário, no valor de 50 

euros, para o Escalão A, e no valor de 30 euros, para o Escalão B e o acréscimo de 20 euros, 

nos casos de passagem de Escalão B para Escalão A, aos seguintes alunos, conforme 
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informação que se encontra anexa à presente proposta e que aqui é dada por integralmente 

transcrita: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

30SET13”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presentes os seguintes dois Autos de Vistoria e Medição de Trabalhos: --------------------------- 

1º - Da Empreitada “Requalificação do Pavilhão Desportivo da Gafanha do Carmo” – 1ª 

Situação Contratual, no valor de € 83.720,18 (oitenta e três mil, setecentos e vinte euros e 

dezoito cêntimos), com IVA incluído, adjudicada à firma: A. Metais – Construções Metálicas, 

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

2º - Da Empreitada “Campo de Futebol da Vista Alegre – Relvado Sintético” – 1ª Situação de 

Trabalhos a Mais (Única), no valor de € 8.400,12 (oito mil, quatrocentos euros e doze 

cêntimos), com IVA incluído, adjudicada à firma: Canas – Engenharia e Construção, SA. -----

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 16.00 horas, e dado que não se encontrava presente no 

Salão Nobre nenhum munícipe a quem pudesse ser permitida a antecipação da intervenção, 

foi, pelo Sr. Presidente da Câmara, suspensa a reunião até às 17.30 horas, hora estipulada para 

a intervenção do público. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

mesma, dado se ter constatado a ausência de munícipes a quem pudesse ser dada a palavra. --- 

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


