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ACTA Nº. 20/2008 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

REALIZADA NO DIA VINTE E UM DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E 

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

Aos vinte e um dias do mês de Julho do ano dois mil e oito, 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 as presenças do Sr. Vice-  

-Presidente da Câmara, Eng.º Fernando Fidalgo Caçoilo, e os demais Vereadores, Dr. António 

Pedro Oliveira Martins Eng.º Marcos Labrincha Ré, Eng.º Paulo Sérgio Teixeira Costa e 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 a Sr.ª Vereadora, Profª. Margarida Maria São Marcos Amaral, por se 

encontrar em gozo de férias, conforme informação prestada pelo Sr. Presidente da Câmara. --- 

Por unanimidade foi deliberado considerar como justificada a respectiva falta. ------------------- 

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

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

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

O Sr. Vereador Dr. António Pedro Oliveira Martins pediu a palavra questionando o Presidente 

sobre o terreno onde se encontra implantada a Biblioteca, no que concerne à sua posse, dado 

que já passaram alguns meses e ainda não teve conhecimento de alguma evolução naquela 

matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Na resposta, o Sr. Presidente da Câmara referiu que, foram feitas, algumas diligências, 

nomeadamente uma reunião com as duas partes da empresa, que se mostrou cordial. No 

entanto, acrescentou, essa reunião serviu para confirmar uma divisão em que as duas partes da 

Empresa têm opiniões completamente distintas sobre o modo de resolver esta questão. Perante 

este quadro, uma das saídas, e que já é visível, por colocação de placa, é o de a empresa 

colocar à venda todos os terrenos do Loteamento da Quinta de Alqueidão, a uma terceira 

entidade, dividindo o dinheiro recebido pelas duas partes da Empresa e possibilitando que a 
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Câmara Municipal tenha um interlocutor novo, que permita então resolver a questão da 

propriedade do terreno onde se encontra a Biblioteca Municipal. ----------------------------------- 

Embora a situação seja clara a verdade é que as duas partes ainda não se entenderam e não 

existe ainda um comprador para o terreno, o que é compreensível dados os muitos milhões de 

euros que essa operação envolve. ------------------------------------------------------------------------ 

Em sua opinião não há risco na perda da propriedade do terreno para a empresa o que pode vir 

a haver é a necessidade de se proceder a negociações para o pagamento desse mesmo terreno. 

Só que se isso vier a acontecer, há um conjunto de obrigações que a Câmara Municipal 

deixará de ter que executar e o valor dessas obrigações, é na sua óptica bem maior que o custo 

do terreno que eventualmente tenha que se pagar. ----------------------------------------------------- 

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

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

Presente o resumo diário da tesouraria nº. 136, do dia dezoito de Julho, pelo qual foi tomado 

conhecimento que no cofre existiam as importâncias de € 1.120.354,32 (um milhão cento e 

vinte mil trezentos e cinquenta e quatro euros e trinta e dois cêntimos), respeitante a Dotações 

Orçamentais e € 614.429,64 (seiscentos e catorze mil quatrocentos e vinte e nove euros e 

sessenta e quatro cêntimos), respeitante a Dotações não Orçamentais. ----------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR. ------------------------------------------------------------------ 

Presente a acta número 19, da reunião ordinária realizada no dia sete do mês de Julho. --------- 

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

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

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

Submetida a votação, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente acta. -------------------  

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

NÃO REALIZAÇÃO DAS TERCEIRAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

JULHO E DE AGOSTO 2008. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

O facto de a quantidade de processos que vão a Reunião de Câmara ser muito inferior ao 

normal, nesta época do ano, por força do período de férias que vivemos: -------------------------- 
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Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º Que não se realizem as Reuniões de Câmara previstas para os dias 28 de Julho e 25 de 

Agosto de 2008 (terceira reunião do mês); -------------------------------------------------------------- 

2º Que desta alteração se dê a devida publicitação pelos meios tradicionais. ---------------------- 

Paços do Município de Ílhavo, 21 de Julho de 2008. -------------------------------------------------- 

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

PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, 

S.A./CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO PARA EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DAS INFRA-ESTRUTURAS E LIGAÇÕES ELÉCTRICAS, DA ILUMINAÇÃO DO 

TROÇO IP5 – PIRÂMIDES / BARRA E ILUMINAÇÃO DA ROTUNDA DA BARRA, 

DO NÓ 1, DO NÓ 1ª E NÓ 2 - RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------- 

Presente o protocolo acima referido, do qual se destaca que serão entregues à Câmara 

Municipal de Ílhavo, após a execução da obra a cargo da EP – Estradas de Portugal, S.A., as 

instalações de iluminação pública e decorativa com respectivos acessórios contemplados 

naquele Protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

17JUL08”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar o presente protocolo. ----------------------- 

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

CENTRO CULTURAL DE ÍLHAVO – ATRIBUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO –       

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

Presente o processo acima descrito do qual se destaca a informação n.º 39, datada de 

2008/07/02, do CCI elaborada pelo Director do Centro Cultural de Ílhavo no qual solicita a 

atribuição ao Centro Cultural de Ílhavo de um fundo de maneio para fazer face a despesas 

urgentes e inadiáveis. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Chefe de Divisão de Administração Geral, vem a pronunciar-se através da informação n.º 

13, de 2008/07/03, na qual e após caracterizar a organização que deve merecer os fundos de 

maneio, defende que ao mesmo seja atribuída a rubrica 020121, Outros Bens. ------------------- 
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O Sr. Presidente da Câmara emite a seguinte proposta: ----------------------------------------------- 

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

Proponho a afectação de um fundo de maneio de 250 euros ao C.C.I., ficando a Chefe DCTJ, 

Dr.ª Lisete, responsável pela sua gestão. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

21JUL08”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

GRANDES OPÇÕES AO PLANO E ORÇAMENTO DA C.M.I. DE 2008- 2ª S. 

ALTERAÇÕES- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. --------------------------------------------- 

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

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

-A 2ª Alteração às G.O.P., tem como Inscrições/Reforços o valor de € 520,300,00 e de 

Diminuições/Anulações € 138.500,00 e nela consta o seguinte despacho do Sr. Vice - Pre-

sidente da Câmara: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-“Aprovo a 2ª Alteração às GOP 2008. ------------------------------------------------------------------ 

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

As.) Fernando Fidalgo Caçoilo. -------------------------------------------------------------------------- 

27JUN08”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por maioria, ratificar a presente alteração. ------------------------------ 

Na presente votação, os Srs. Vereadores afectos ao Partido Socialista, abstiveram-se tendo os 

demais Membros da Câmara votado favoravelmente. ------------------------------------------------- 

A 2ª Alteração ao Orçamento tem como Inscrições/Reforços e em Diminuições/Anulações o 

valor de € 968.300,00 e nela consta o seguinte despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara: -- 

-“Aprovo a 2ª Alteração ao Orçamento 2008. ---------------------------------------------------------- 

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

As.) Fernando Fidalgo Caçoilo. --------------------------------------------------------------------- 

27JUN08”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Em minuta, foi deliberado por maioria ratificar a presente alteração. -------------------------------  

Nas presentes votações, os Srs. Vereadores, afectos ao Partido Socialista, abstiveram-se tendo 

os demais Membros da Câmara votado favoravelmente. --------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------- 

DOAÇÃO DE OBRAS CÂNDIDO TELES – AUTO DE DOAÇÃO. -------------------------- 

Presente o Auto de Doação datado de 5 do corrente, pelo qual a Senhora Dª. Maria Júlia de 

Oliveira Mano Teles, o Sr. João Cândido Mano Patoilo Teles e a Senhora Dª. Maria Luísa 

Batista Almeida Patoilo Teles, na qualidade de herdeiros, manifestam a intenção de doar 

perpetuamente e sem restrição à Câmara Municipal de Ílhavo, através do Centro Cultural de 

Ílhavo, 16 óleos sobre platex, 2 óleos sobre papel, 15 obras em técnica mista, 1 obra em 

vernizes e brancos sobre papel e 2 óleos sobre madeira, de Cândido Teles. ----------------------- 

Desta declaração consta ainda o despacho do Sr. Presidente da Câmara: -------------------------- 

“Aprovo e assino o presente Auto de Doação: à Câmara para ratificar. ---------------------------- 

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

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

04JUL08”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar a decisão de aceitação da doação. --------- 

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

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

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

Presentes os seguintes quatro processos: ---------------------------------------------------------------- 

1º - O processo registado com o nº. 1866, Pº. 261/08, em 2008/05/16, respeitante a Aires de 

Oliveira Lopes, residente na Rua Gil Vicente, n.º 191 – Gafanha da Nazaré. --------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir nos termos da informação DOPGU. O 

deferimento teve como suporte a informação DOPGU/ noemiam 2008/05/23 1866/08 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. 2236, Pº. 858/01, em 2008/06/13, respeitante a Manuel 

Carlos Sarabando Estanqueiro, residente na Rua Padre Américo, n.º 188 – Gafanha da Nazaré.  
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Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir nos termos da informação DOPGU. O 

deferimento teve como suporte a informação DOPGU/ noemiam 2008/07/02 2236/08 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. --------- 

3º - O processo registado com o nº. 2165, Pº. 309/08, em 2008/06/06, respeitante a Manuel 

Nunes Ribau, residente na Rua Professor Francisco Corujo, n.º 68 – Gafanha da Encarnação. - 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade indeferir a presente informação e do despacho do 

Vereador, Engº Marcos Ré. O indeferimento teve como suporte a informação DOPGU/ 

noemiam 2008/07/02 2165/08 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 2008-07-05, os quais se dão aqui por 

integralmente reproduzidos. ------------------------------------------------------------------------------- 

Destaca-se o facto de na discussão e votação não ter participado o Sr. Presidente da Câmara, 

Eng.º José Agostinho Ribau Esteves, por se achar impedido (familiar do requerente), tendo-se 

ausentado momentaneamente do Salão Nobre. --------------------------------------------------------- 

Neste período ficou a presidir à reunião do órgão executivo o Sr. Eng.º Fernando Fidalgo 

Caçoilo, Vice-Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------- 

4º - O processo registado com o nº. 2150, Pº. 303/08, em 2008/06/05, respeitante a Milton 

Ferreira da Cruz, residente na Rua Dr. José Rito, n.º 50 – Gafanha da Encarnação. -------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir nos termos da informação DOPGU. O 

deferimento teve como suporte a informação DOPGU/ noemiam 2008/07/01 2150/08 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. --------- 

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

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

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

DE “CENTRO CULTURAL DA GAFANHA DA NAZARÉ - 3ª FASE 

(AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO)” - PROPOSTA. --------------------------------------------- 

Presente a seguinte proposta do Sr. Vice - Presidente da Câmara, com competências delegadas 

no âmbito das Obras Municipais: ------------------------------------------------------------------------ 
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-“Proponho que a Câmara delibere a abertura de Concurso Público para a execução da 

presente obra, assim como a aprovação das respectivas Comissões de Abertura de Concurso e 

Análise das Propostas, Projecto, Programa de Concurso e Caderno de Encargos. ---------------- 

O Vice - Presidente, ---------------------------------------------------------------------------------------- 

As.) Fernando Fidalgo Caçoilo. -------------------------------------------------------------------------- 

2008.07.17”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O valor estimado desta obra e de € 1.800.670,00 (um milhão oitocentos mil seiscentos e 

setenta euros), sendo o prazo proposto de 10 meses. -------------------------------------------------- 

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

CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE “PARQUE MUNICIPAL DE 

DESPORTO E LAZER – CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE TREINO E VEDAÇÃO” – 

MINUTA DO CONTRATO. ---------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação DOEA/Paula Oliveira 2008/07/16, 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 o Consórcio MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, 

S.A. e NATIVA – ARQUITECTURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA., para a 

empreitada “Parque Municipal de Desporto e Lazer – Construção de Campos de Treino e 

Vedação”, no valor de 783.130,72 + IVA, documento esse que aqui se dá por integralmente 

transcrito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EMPREITADA DE “REFORMULAÇÃO DA TRAVESSIA DA CONDUTA 

ADUTORA DE ÁGUAS SOBRE A PONTE DA BARRA” - RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o auto de recepção provisória datado de 14 de Julho de 2008, dado aqui como 

reproduzido, pelo qual o representante da Câmara, o Técnico Superior da DOEA - Divisão de 

Obras, Equipamentos e Ambiente, Eng.º Elias de Oliveira, e o representante da firma Teixeira 

Duarte, S.A. Eng.º Jorge Barata, entendem estar a obra em condições de ser recebida 

provisoriamente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL À COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO 

E REABILITAÇÃO DOS CIDADÃOS INADAPTADOS – CERCIAV, PARA 

COMPARTICIPAÇÃO DE ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO- PROPOSTA. ------ 

Presente a seguinte proposta da Srª. Vereadora, Profª. Margarida Maria São Marcos Amaral. -  

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

1º - O relatório, de informação social anexo, do agregado familiar de: ----------------------------- 

- Júlio Almeida Santos (Abril a Junho/2008); ---------------------------------------------------------- 

- Leopoldo Fernando de Jesus Magalhães (Maio a Setembro/2008); ------------------------------- 

- Sílvia Maria Gonçalves Vieira (Abril a Setembro/2008); ------------------------------------------- 

2º - A Cooperativa para a Educação e Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados – CERCIAV se 

ter oferecido como instituição parceira e ter solicitado a concessão de um apoio ao pagamento 

da renda de casa referente aos agregados acima identificados, pelo período correspondente aos 

meses supra referenciados, ficando as utentes responsáveis por comparticipar com o restante 

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

Proponho que, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

a Câmara Municipal de Ílhavo aprove um  subsídio pontual no valor de  1.097,50€ à 

Cooperativa para a Educação e Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados – CERCIAV para 

apoio à comparticipação no pagamento do valor da renda de casa referente ao período acima 

mencionado, sendo que, findo este espaço temporal, será o mesmo alvo de reavaliação. --------  

Paços do Município de Ílhavo, aos nove dias do mês de Julho de dois mil e oito. ---------------- 

A Vereadora do Pelouro da Acção Social, -------------------------------------------------------------- 

As.) Margarida Maria São Marcos”. --------------------------------------------------------------------- 

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

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL À SOCIEDADE DE S. VICENTE DE 

PAULO CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DE 

ÍLHAVO – ANO 2008 – PROPOSTA. ---------------------------------------------------------------- 

Presente a seguinte proposta da Srª. Vereadora, Profª. Margarida Maria São Marcos Amaral. -  

- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1º - O Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2008, bem como o Relatório de 

Actividades e Contas referente ao ano de 2007, apresentado pela Conferência de Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima de Ílhavo; --------------------------------------------------------------- 

2º - O trabalho de cooperação com a Câmara na resolução de situações sociais no âmbito do 

Atendimento Social Integrado – ASI, enquanto elemento da Equipa de Cooperação do 

mencionado serviço; ---------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mil euros (2.000,00€) à Sociedade de S. Vicente de Paulo – Conferência de Nossa Senhora do 

Rosário de Fátima de Ílhavo, como forma de apoio à concretização do seu Plano de 

Actividades para o ano de 2008. -------------------------------------------------------------------------- 

Paços do Município de Ílhavo, aos nove dias do mês de Julho de dois mil e oito. ---------------- 

A Vereadora do Pelouro da Acção Social, -------------------------------------------------------------- 

As.) Margarida Maria São Marcos”. --------------------------------------------------------------------- 

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

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL À CÁRITAS DIOCESANA – SECÇÃO DE 

VALE DE ÍLHAVO – ANO 2008 – PROPOSTA. -------------------------------------------------- 

Presente a seguinte proposta da Srª. Vereadora, Profª. Margarida Maria São Marcos Amaral. -  

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

1º - O Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2008, bem como o Relatório de 

Actividades e Contas referente ao ano de 2007, apresentado pela Cáritas Diocesana – Secção 

de Vale de Ílhavo; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2º - O trabalho de cooperação com a Câmara na resolução de situações sociais no âmbito do 

Atendimento Social Integrado – ASI, enquanto elemento da Equipa de Cooperação do 

mencionado serviço; ---------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

euros (1.000,00€) à Cáritas Diocesana – Secção de Vale de Ílhavo, como forma de apoio à 

concretização do seu Plano de Actividades para o ano de 2008. ------------------------------------- 

Paços do Município de Ílhavo, aos nove dias do mês de Julho de dois mil e oito. ---------------- 
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A Vereadora do Pelouro da Acção Social, -------------------------------------------------------------- 

As.) Margarida Maria São Marcos”. --------------------------------------------------------------------- 

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

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 

DA GAFANHA DA NAZARÉ – GRUPO CÁRITAS PAROQUIAL DA GAFANHA DA 

NAZARÉ – ANO 2008 – PROPOSTA. --------------------------------------------------------------- 

Presente a seguinte proposta da Srª. Vereadora, Profª. Margarida Maria São Marcos Amaral. -  

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

1º - O Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2008, bem como o Relatório de 

Actividades e Contas referente ao ano de 2007, apresentado pelo Grupo Caritas Paroquial da 

Gafanha da Nazaré; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2º - O trabalho de cooperação com a Câmara na resolução de situações sociais no âmbito do 

Atendimento Social Integrado – ASI, enquanto elemento da Equipa de Cooperação do 

mencionado serviço; ---------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

euros (1.000,00€) à Fábrica da Igreja Paroquial da Gafanha da Nazaré – Grupo Caritas 

Paroquial da Gafanha da Nazaré, como forma de apoio à concretização do seu Plano de 

Actividades para o ano de 2008. -------------------------------------------------------------------------- 

Paços do Município de Ílhavo, aos nove dias do mês de Julho de dois mil e oito. ---------------- 

A Vereadora do Pelouro da Acção Social, -------------------------------------------------------------- 

As.) Margarida Maria São Marcos”. --------------------------------------------------------------------- 

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

DESPORTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL À ASSOCIAÇÃO SHARPIE CLUB 

(PORTUGAL) - PROPOSTA. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- “Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Que, a Associação Sharpie Club (Portugal), recentemente criada com sede no Município de 

Ílhavo, tem feito um esforço na sua implantação, tendo inclusivamente já construído as suas 

próprias instalações na Doca do Porto de Pesca Costeira, faltando todavia adquirir o 

equipamento e material para a sede, de forma a dar resposta às solicitações e exigências dos 

seus associados; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que, a Direcção já tem em mãos a programação e preparação do Campeonato Europeu de 

Sharpie para 2009 e, tem tido várias participações dos seus velejadores em provas Nacionais e 

Internacionais, o que demonstra uma actividade e dinâmica fora do normal para uma 

Associação com dois anos de actividade; --------------------------------------------------------------- 

- Que, a Associação ainda não tem uma vivência sócio-desportiva de uma forma sustentada e 

equilibrada, mas que deve ser incentivada, pelo que, a Direcção da Associação e o Vereador 

do desporto acordaram para o ano de 2008 um apoio pontual para as suas acções, iniciativas e 

aquisições de equipamento para a sede; ----------------------------------------------------------------- 

Assim, proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que a Câmara Municipal delibere a aprovação de um subsídio pontual à Associação Sharpie 

Club no valor de 2 000 € (Dois mil euros) de acordo com os considerandos acima referidos. -- 

Ílhavo, 16 de Julho de 2008. ------------------------------------------------------------------------------ 

O Vereador do Desporto, ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

SUBSÍDIO PONTUAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BÁSICA DO 2º E 3º 

CICLOS DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO - ANO LECTIVO 2007/2008 - 

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

Presente a seguinte proposta da Srª. Vereadora, Profª Margarida Maria São Marcos Amaral: -- 

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

1º- O Plano de Actividades e Orçamento para o ano lectivo 2007/2008, apresentado pela 

Associação de Pais da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos da Gafanha da Encarnação, bem como 

o relatório de actividades e contas referente ao ano lectivo 2006/2007; --------------------------- 
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2º- A aposta da Câmara Municipal de Ílhavo no investimento na área da Educação, 

nomeadamente no apoio às Associações de Pais, cujo trabalho resulta numa mais valia para a 

Escola e Comunidade Escolar; --------------------------------------------------------------------------- 

3º- As reuniões de trabalho realizadas entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Associação de 

Pais da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos da Gafanha da Encarnação, tendo em vista a 

negociação de um apoio para a concretização dos projectos apresentados. ------------------------ 

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

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

quinhentos euros (500,00 euros) à Associação de Pais da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos da 

Gafanha da Encarnação, como forma de apoio à concretização do seu Plano de Actividades 

para o ano lectivo 2007/2008. ---------------------------------------------------------------------------- 

Paços do Município de Ílhavo, aos nove dias do mês de Julho do ano dois mil e oito. ----------- 

A Vereadora da Educação, -------------------------------------------------------------------------------- 

As.) Margarida São Marcos Amaral”. ------------------------------------------------------------------- 

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

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO. ------------------------------------------------------------ 

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

SUBSÍDIO PONTUAL À CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – DELEGAÇÃO 

DISTRITAL DE AVEIRO - PROPOSTA. ---------------------------------------------------------- 

Presente o processo acima referido do qual se destaca a proposta subscrita pelo Sr. Vereador, 

Eng.º Paulo Sérgio Teixeira Costa: ---------------------------------------------------------------------- 

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

1 – Que o peso do Turismo para a economia do nosso Município, nomeadamente para 

sectores de actividade como a hotelaria, a restauração, o comércio ou o artesanato, é hoje 

muito relevante; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – Que de entre todos os pontos de interesse turístico do Município de Ílhavo, as praias da 

Barra e da Costa Nova ocupam um lugar de grande destaque, atraindo anualmente milhares de 

turistas, nacionais e estrangeiros; ------------------------------------------------------------------------- 

3 – Que a segurança das e nas praias constitui uma das principais preocupações para quem as 

utiliza, logo factor de motivação/desmotivação na sua escolha, e que deve merecer, também 
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por isso, a maior atenção por parte das entidades competentes, nomeadamente as Câmaras 

Municipais; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – Que de 20 a 23 de Setembro o nosso Município irá ser palco de um acontecimento 

excepcional, a Regata dos Grandes Veleiros, o que motivará uma procura anormal das nossas 

praias, quer por parte dos visitantes, quer por parte dos participantes na Regata, para os quais 

estão preparadas diversas iniciativas de âmbito lúdico e desportivo no areal da Praia da Barra; 

5 – Que a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação Distrital de Aveiro, se disponibilizou, à 

semelhança das anos anteriores, para estar presente durante os fins de semana e feriados dos 

meses de Agosto e Setembro nas praias do Concelho, com equipas para prestar apoio e auxílio 

aos muitos veraneantes que nesta época habitualmente as frequentam, contribuindo assim para 

a sua segurança e bem-estar. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Que a Câmara Municipal delibere a atribuição de um subsídio pontual à referida instituição no 

valor de 2.500,00 Euros, como forma de apoiar as despesas inerentes a este tipo de iniciativa, 

com a seguinte programação: 1.500,00 Euros até final do mês de Agosto e os restantes 

1.000,00 Euros até final do mês de Setembro, com a entrega do relatório final da acção. ------- 

Paços do Município, 16 de Julho de 2008. ------------------------------------------------------------- 

O Vereador do Pelouro do Turismo, --------------------------------------------------------------------- 

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

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

COMPARTICIPAÇÃO PUBLICITÁRIA AO “LITORAL FASHION 2008” - 

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

Presente o fax datado de 2008/07/07, pelo qual a empresa INVISUAL apresenta à Câmara as 

condições financeiras e logísticas para a realização do Litoral Fashion (LF), que teve lugar em 

19 do mês em curso, no Relvado da Praia da Costa Nova, cujo custo total orçou os 15.000,00€ 

acrescidos de IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Deste mesmo processo consta ainda o despacho do Sr. Presidente da Câmara: ------------------- 

“À DAG: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Para pagamento imediato de 50% do valor; --------------------------------------------------------- 

2. Envio à RCMI para ratificação deste acordo que eu negociei com o LF. ------------------------ 
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À DSU: Para providenciar o apoio logístico solicitado. ----------------------------------------------- 

À Adjunta Pres.: Para acompanhamento do Evento. -------------------------------------------------- 

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

15JUL08”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

RESTITUIÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO A MAIS DE ACORDO COM A 

REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO PROJECTO “REDES DRENAGEM 

RESIDUAL E PLUVIAL DA LAGOA E CORGO COMUM” – III QCA – 

POCENTRO” – INFORMAÇÃO. --------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação elaborada pelo Eng.º Elias Oliveira, do serviço da Divisão de Obras, 

Equipamentos e Ambiente, na qual informa que a presente devolução corresponde ao 

montante dos trabalhos de candidatura em epígrafe, consideradas como não elegíveis pelo 

GAT de Aveiro (informação de 23/08/2007) (por substituição por outras de igual montante), 

os quais já tinham sido objecto de comparticipação. -------------------------------------------------- 

O Sr. Eng.º Fernando Caçoilo, Vice-Presidente da Câmara emitiu o seguinte despacho: -------- 

-“À DAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proceder ao reembolso de acordo com a informação. ------------------------------------------------- 

As.) Fernando Fidalgo Caçoilo. -------------------------------------------------------------------------- 

2007.12.28”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deste mesmo processo consta ainda o despacho do Sr. Presidente da Câmara: ------------------- 

“À Câmara para ratificar. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

16JUL08”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar a decisão de devolução. -------------------- 

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

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

Presentes os autos de vistoria e medição de trabalhos: ------------------------------------------------ 
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- Da empreitada de “Centro Cultural de Ílhavo”- 37ª situação de trabalhos contratuais, no 

valor de euros: - 125.471,75 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e setenta e um euros e 

setenta e cinco cêntimos), adjudicada ao Consórcio J. Gomes – Sociedade de Construções do 

Cávado, S.A. / Alexandre Barbosa Borges, S.A.. ------------------------------------------------------ 

- Da empreitada de “Construção de Ciclovias e Percursos Pedestres – Praia da Barra”- 1ª 

situação de trabalhos contratuais, no valor de euros: - 216.124,41 (duzentos e dezasseis mil 

cento e vinte e quatro euros e quarenta e um cêntimos), adjudicada à firma Paviazeméis – 

Pavimentações de Azeméis, Ldª.. ------------------------------------------------------------------------ 

- Da empreitada de “Repavimentação Parcial da Avenida José Estêvão – Gafanha da Nazaré”- 

1ª situação de trabalhos contratuais, no valor de euros: - 32.751,94 (trinta e dois mil 

setecentos e cinquenta e um euros e noventa e quatro cêntimos), adjudicada à firma Rosas 

Construtores, S.A.. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Da empreitada de “Reformulação da Travessia da Conduta Adutora de Águas Sobre a Ponte 

da Barra”- 1ª situação de trabalhos contratuais, no valor de euros: - 142.266,60 (cento e 

quarenta e dois mil duzentos e sessenta e seis euros e sessenta cêntimos), adjudicada à firma 

Teixeira Duarte S.A. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

pagamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Esgotada a Ordem do Dia, eram 16.50 horas, e, dado não se encontrar presente no Salão 

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

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. Presidente da Câmara encerrada a 

mesma, dado se 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. 

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

 


