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ACTA Nº. 28/2008 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS 

MIL E OITO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos vinte e sete dias do mês de Outubro 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, Profª. Margarida Maria São Marcos Amaral, 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. -------------------------------------------------------------------- 

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 o Sr. Presidente da Câmara informou os restantes membros da Câmara dos 

seguintes pontos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º - Que hoje é eleita a direcção da nova Entidade de Turismo do Centro de Portugal, havendo 

apenas uma lista apresentada, e que ele próprio aceitou integrar a lista única liderada pelo Dr. 

Pedro Machado, em representação dos onze municípios da NUT III do Baixo Vouga tendo 

referido que caso venha a deixar de ser Presidente de Câmara em 2009, abandonará aquele 

lugar. O Sr. Presidente aproveitou ainda a ocasião para tecer alguns considerandos sobre a 

constituição daquela Entidade bem como dos elementos que compõem a lista única aos seus 

órgãos sociais. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º – Que amanhã, dia 28, assinalam-se três anos da tomada de posse do executivo municipal, 

havendo uma conferência de imprensa a realizar pelas 17.00 horas, na Escola Municipal de 

Educação Rodoviária (EMER). Logo de seguida, pelas 18.00 horas proceder-se-á à 

inauguração da nova via de acesso à A25, obra esta que irá permitir anular o último “ponto 

negro” da rede viária do Município de Ílhavo, pelo que convida os presentes a estarem 
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presentes. Esta via vai ter a denominação de “Rua 1º de Novembro”, assinalando a data da 

criação da Freguesia da Gafanha da Encarnação. ------------------------------------------------------ 

3º - Lembrou ainda aos presentes que na próxima Sexta – Feira, dia 31 de Outubro, haverá 

uma reunião extraordinária da Assembleia Municipal, que já foi marcada pelo respectivo 

Presidente da Mesa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Presente o resumo diário da tesouraria nº. 205, do dia vinte e quatro de Outubro, pelo qual foi 

tomado conhecimento que no cofre existiam as importâncias de € 1.854.496,39 (um milhão 

oitocentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e noventa e seis euros e trinta e nove 

cêntimos), respeitante a Dotações Orçamentais e € 703.863,22 (setecentos e três mil 

oitocentos e sessenta e três euros e vinte e dois cêntimos), respeitante a Dotações não 

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

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

Presente as actas números 25 e 26, das reuniões ordinárias realizadas nos dias vinte e dois de 

Setembro e seis de Outubro, respectivamente. --------------------------------------------------------- 

Uma vez que os textos das mesmas tinham sido distribuídos 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 as presentes actas. --------------- 

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS. ------------------------------------------------------------------------- 

CENTRO CULTURAL DE ÍLHAVO – PROJECTO. -------------------------------------------- 

LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA - INFORMAÇÃO ----------------------------- 

Presente a informação DOEA/Paula Oliveira 2008.10.23, da Chefe de Divisão da DOEA - 

Divisão de Obras Equipamentos e Ambiente, em regime de substituição, Eng.ª Paula Oliveira, 

dada aqui por integralmente reproduzida, pela qual defende que dado ter sido ultrapassado o 

prazo previsto no n.º 1 do art. 71º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho, poderá 

proceder-se à libertação da garantia correspondente ao valor do contrato. ------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir nos termos da informação DOEA. --------- 
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EQUIPAMENTO RURAL E URBANO. ------------------------------------------------------------- 

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

EMPREITADA DE “VARIANTE PS4 – IP5 / CRUZAMENTO DA HELIFLEX” - 

RECEPÇÃO DEFINITIVA. ---------------------------------------------------------------------------- 

Presente o auto de recepção definitivo datado de 5 de Julho de 2008, dado aqui como 

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

Equipamentos e Ambiente, Eng.º Filipe Carvalheiro, e o representante da firma Prioridade, 

Construções de Vias de Comunicação, S.A., Eng.º Alfredo Amaral Rodrigues, entendem estar 

a obra em condições de ser recebida definitivamente. ------------------------------------------------- 

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

EMPREITADA DE “INTERCEPTOR GERAL BARRA/COSTA NOVA – 1ª FASE” – 

INFORMAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente a informação DOEA/Paula Oliveira 2008/10/23, elaborada pela Chefe de Divisão da 

DOEA – Divisão de Obras Equipamentos e Ambiente, em regime de substituição, Eng.ª Paula 

Oliveira, pela qual informa que a firma adjudicatária Marsilop – Sociedade de Empreitadas, 

S.A., executou trabalhos de reabilitação no Posto de Turismo da Costa Nova e construiu as 

instalações junto ao Posto de Turismo, no âmbito da obra do Interceptor Geral da Costa 

Nova/Barra. Estes trabalhos não foram pagos e a firma em questão recorreu ao Concelho 

Superior de Obras Públicas, pelo qual se elaborou o auto de conciliação datado de 24 de 

Setembro de 2008, dado aqui por integralmente transcrito, destacando-se dele que a empresa 

prescinde da totalidade dos juros no montante de € 32.272,10, e que a dívida no montante de € 

62.849,59 será paga em 4 prestações mensais sucessivas, sendo três no valor de € 15.712,40 

cada uma e a última no valor de € 15.712,39, ocorrendo o vencimento da primeira prestação 

no dia 30 de Janeiro de 2009. ----------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta foi deliberado por unanimidade aprovar o presente acordo nos termos da 

informação e da Acta da Comissão. ---------------------------------------------------------------------- 

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

SAÚDE E ASSISTÊNCIA. ------------------------------------------------------------------------------ 

MAPAS DE SERVIÇO DE FARMÁCIAS PARA AO ANO DE 2009. ------------------------ 
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Presente o ofício- circular nº 24967, de 2007/10/11, da Sub -  Região da Saúde de Aveiro, o 

qual anexa, para emissão do competente parecer e, de acordo com o disposto no nº 2 do artigo 

2º da Portaria nº 582/2007 de 4 de Maio, a proposta de turnos de serviço (mapas), para o ano 

de 2009, das farmácias sediadas neste Município. ----------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade dar parecer positivo a escala apresentada. --------- 

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

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

II CONGRESSO DE FEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS CONFRARIAS 

GASTRONÓMICAS – PROPOSTA. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

A Confraria Gastronómica do Bacalhau constituiu-se como Associação em Janeiro de 1999, 

na cidade de Ílhavo (Capital do Bacalhau), com o objectivo de dar a conhecer, em especial 

aos mais jovens, as ementas feitas à base de bacalhau, dinamizando assim tão rica 

gastronomia. Esta Confraria á também uma homenagem a todos aqueles que participaram na 

grande epopeia que foi a “Faina Maior”. ---------------------------------------------------------------- 

- A Confraria do Mar de Matosinhos, a Confraria da Chanfana de Poiares, a Confraria do 

Nabo & Cª. de Mira e a Confraria do Arroz e do Mar da Figueira da Foz foram apadrinhadas 

pela Confraria Gastronómica do Bacalhau. ------------------------------------------------------------- 

- As actividades realizadas pela Confraria Gastronómica do Bacalhau, acima mencionadas 

têm tido o apoio e acompanhamento da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 

(FPCG), nomeadamente aquando da festa seu aniversário que se realiza todos os anos em 

Janeiro – o “Grande Capítulo Gastronómico”. --------------------------------------------------------- 

- Na âmbito das Comemorações dos 110 anos da Restauração do Município de Ílhavo, 

realizou-se de 30 de Maio a 1 de Junho, o II Congresso de Federação Portuguesa das 

Confrarias Gastronómicas no nosso Município, fruto de uma candidatura apresentada em 

parceria entre a CMI e a Confraria Gastronómica do Bacalhau e que constituiu uma 

oportunidade de partilha da nossa existência como realidade político-administrativa, social, 

económica e cultural, às centenas de Confrades representantes das dezenas de Confrarias 

oriundas de todo o País. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A atribuição de um subsídio pontual à Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 

(FPCG) no valor de 1.000 euros, como forma de apoiar as despesas inerentes à realização do 

Congresso, nomeadamente a edição da Revista Gastronomias. -------------------------------------- 

Ílhavo, Paços do Município, a 24 de Outubro de 2008. ----------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, --------------------------------------------------------- 

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

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

Esgotada a Ordem do Dia, eram 16.30 horas, foi, pelo Sr. Presidente da Câmara, encerrada a 

reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

 


