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ACTA Nº. 06/2007 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DOIS 

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

Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro 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 com as presenças dos demais  

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

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

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

Secretariou a reunião o Chefe da Divisão de Administração Geral, em regime de substituição 

Dr. Rui Manuel Pais Farinha. ----------------------------------------------------------------------------- 

A reunião teve início às 15.30 horas. -------------------------------------------------------------------- 

Faltou à reunião, o Sr. Presidente Câmara, Eng.º José Agostinho Ribau Esteves, em virtude de 

estar presente à reunião da GAMA, conforme informação prestada pelo Sr. Vice - Presidente 

da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Presente o resumo diário da tesouraria nº. 37, do dia vinte e dois, do corrente mês, pelo qual 

foi tomado conhecimento que no cofre existiam as importâncias de € 858.231,61 (oitocentos e 

cinquenta e oito mil duzentos e trinta e um euros e sessenta e um cêntimos), respeitante a 

Dotações Orçamentais, e a importância de € 633.148,95 (seiscentos e trinta e três mil cento e 

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

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

Presente a acta nº. 5, da reunião ordinária realizada no dia dezoito de Fevereiro corrente. ------ 
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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 nº. 45.362, de 21 de 

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

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

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

Por unanimidade e, em minuta, foi tomado conhecimento do seguinte expediente: -------------- 

-Da circular nº. 12/2008-CO, de 30/01/2008, da ANMP - Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, pela qual enviam alguns exemplares do seu boletim nº. 165, de Janeiro findo; --- 

-Do ofício nº. 124, de 2008-01-30, da AMRIA - Associação de  Municípios da Ria, pelo qual 

o Conselho de Administração informa o Executivo que deliberou em 13 de Abril de 2005 

submeter o Plano Intermunicipal  de Ordenamento da Ria de Aveiro- UNIR@RIA a discussão 

pública, a qual decorreu durante o período de 16 de Maio a 20 de Julho de 2005 e num 

período  complementar que decorreu de 4 a 17 de Janeiro de 2007, tendo sido apresentadas na 

AMRIA participações que foram devidamente analisadas e ponderadas, e que deram origem à 

introdução de alterações à proposta do plano, o qual será presente à Assembleia 

Intermunicipal da Associação no próximo mês de Abril. ---------------------------------------------

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

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

REGULAMENTO GERAL DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE 

ÍLHAVO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a proposta do regulamento acima referido, que aqui se dá por integralmente 

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

Em minuta, foi deliberado por maioria, com o voto contra dos Vereadores do PS aprovar o 

presente regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais se delibera o envio à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------- 

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

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

EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DO COLECTOR DE ÁGUAS RESIDUAIS DO 

PASSADOURO - ÍLHAVO”- RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ------------------------------------ 
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Presente o auto de recepção auto de recepção provisória datado de 18 de Fevereiro 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 Henriques Fernandes & Neto, Ldª. Eng.º Armando Pereira, entendem 

estar a obra em condições de ser recebida provisoriamente. ----------------------------------------- 

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

EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DO COLECTOR DE ÁGUAS RESIDUAIS DO 

PASSADOURO”- CONTA FINAL. ------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à empreitada acima referida, adjudicada à firma Henriques Fernandes & Neto, 

Ldª., foi presente a Conta Final, elaborada pelo Técnico Superior da DOEA - Divisão de 

Obras, Equipamentos e Ambiente, Eng.º Elias Oliveira, dada aqui por integralmente 

reproduzida, pela qual se constata, nomeadamente, o seguinte: ------------------------------------- 

-Valor da adjudicação foi de........................................€ 12.676,80; --------------------------------- 

-Trabalhos contratuais (auto nº. 1), foi de...................€ 12.676,80; --------------------------------- 

- Total da empreitada foi de.........................................€ 12.676,80; --------------------------------- 

-Garantia final da obra (10%), foi de...........................€   1.267,70; --------------------------------- 

-Dedução para reforço de garantia (Auto nº. 1TM)    €   1.267,70. -------------------------------- 

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

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

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

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

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

-O registado com o nº. 5195, Pº. 90/60, em 2007/12/19, respeitante a José de Oliveira Nunes 

Gonçalves, residente na Rua da Lagoa, nº. 31- Ílhavo. ------------------------------------------------ 

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

como suporte a informação DOPGU/noemiam 2008/02/19 5195/07 1 da responsabilidade da 

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

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

-O registado com o nº. 506, Pº. 20/94, em 2008/02/08, respeitante a Maria da Conceição 

Trindade Louro Martins, residente na Rua da Soledade, 12 - Gafanha do Carmo. ---------------- 
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Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir a presente certidão. O deferimento teve 

como suporte a informação DOPGU/noemiam 2008/02/19 506/08 1 da responsabilidade da 

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

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

-O registado com o nº. 564, Pº. 405/07, em 2008/02/12, respeitante a Orlando da Silva Lopes, 

residente na Rua Conselheiro António José da Rocha, nº. 42- Ílhavo. ------------------------------ 

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

como suporte a informação DOPGU/noemiam 2008/02/19 564/08 1 da responsabilidade da 

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

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

LOTEAMENTO - INFORMAÇÃO PRÉVIA. ------------------------------------------------------ 

Presente o processo registado com o nº. 5255, Pº. 200/05, em 2007/12/27, respeitante a José 

Soares da Costa Magueta, residente na Rua D. Manuel Trindade Salgueiro, nº. 234- Gafanha 

da Nazaré. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir a presente informação prévia. O 

deferimento teve como suporte a informação DOPGU/noemiam 2008/02/07 5255/07 1 da 

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

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

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

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

REUNIÃO REALIZADA A 21FEV2008 ENTRE O PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ÍLHAVO (CMI) E O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO 

DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO (ARSC)- 

COMUNICADO. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente o comunicado das conclusões da referida reunião, que aqui se dá por integralmente 

reproduzido do qual se pode sintetizar: ------------------------------------------------------------------ 

- A Activação da “Consulta Aberta” do Centro de Saúde de Ílhavo, em substituição do actual 

Serviço de Atendimento Permanente, no dia 1 de Março de 2008, vai manter todos os serviços 

que actualmente são prestados aos Munícipes de Ílhavo. --------------------------------------------- 
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- O Presidente da ARSC assumiu o compromisso de aprofundar o estudo da activação da 

Extensão de Saúde da Barra e de apresentar ao Presidente da CMI uma decisão da parte do 

Ministério da Saúde até 30 de Abril. No que respeita ao cumprimento do Contrato-Programa 

com a CMI (comparticipação à obra) ficou assumido o compromisso datado de pagamento. --- 

- O Presidente da ARSC assumiu o compromisso de propor a contratualização da utilização 

de 30 camas do novo Hospital de Cuidados Continuados da SCMÍlhavo. ------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. ---------------------------------- 

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

ACORDO DE COOPERAÇÃO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOL-

VIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ - ESCOLAR. -------------------------------------------------- 

Presente a cópia do acordo acima referido, que aqui se dá por integralmente reproduzido, ao 

qual se encontra anexada a informação elaborada pelo Assessor do Presidente da Câmara 

Municipal de Ílhavo para a área da Educação e Acção Social, Dr. Rogério Paulo dos Santos 

Carlos, e que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 

-“Venho, por este meio, enviar cópia do acordo de Cooperação do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré - Escolar, para o ano lectivo 2007/2008, entretanto 

recebido e devidamente assinado por todas as partes. ------------------------------------------------- 

Atendendo à importância do assunto, e na sequência do realizado em anos anteriores, sou de 

opinião que o mesmo deverá ser levado a reunião da CMI para conhecimento. No entanto fica 

à consideração de V.Ex.a. --------------------------------------------------------------------------------- 

É tudo o que tenho a informar. --------------------------------------------------------------------------- 

O Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo. ------------------------------------------ 

Para a área da Educação e Acção Social, ---------------------------------------------------------------- 

As.) Rogério Paulo dos Santos Carlos”. ----------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar e tomar conhecimento. --------------------- 

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

MERCADOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO E 

ACONDICIONAMENTO DE MARISCO E CONDIÇÕES DE VENDA DE MARISCO 

TRANSFORMADO NO MERCADO DA COSTA NOVA - PROPOSTA. ------------------- 
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Presente a seguinte proposta do Sr. Vereador, Eng.º Paulo Sérgio Teixeira Costa: --------------- 

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

1º- Que no passado dia 20 de Fevereiro foi comunicada pela Direcção Geral de Veterinária a 

atribuição à Cozinha dos Armazéns da Câmara Municipal de Ílhavo do necessário Registo de 

Número de Controlo Veterinário, com vista à sua utilização para a transformação de marisco. 

2º- Que existe disponibilidade desta Câmara Municipal em que esta cozinha possa ser 

utilizada para a transformação do marisco dos operadores do Mercado da Costa Nova, que 

desta forma poderão voltar a comercializar este tipo de produto no referido Mercado, 

cumprindo as determinações legais. --------------------------------------------------------------------- 

3º- Que este uso da cozinha deverá, atendendo ao tipo de produto em causa, ser alvo de um 

conjunto de regras claras e bem definidas, a cumprir escrupulosamente por todas as partes 

envolvidas no processo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Que a Câmara Municipal de Ílhavo aprove a proposta de “Contrato de Prestação de Serviços 

de Transformação e Acondicionamento de Marisco e Condições de Venda de Marisco 

Transformado no Mercado da Costa Nova”, que se encontra em anexo. --------------------------- 

Paços do Município, 21 de Fevereiro de 2008. ---------------------------------------------------------  

O Vereador do Pelouro dos Mercados, Feira e Venda Ambulante, ---------------------------------- 

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

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

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

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

RATIFICAÇÕES DOS DESPACHOS DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA 

REFERENTES À COMPRA DE PUBLICIDADE EM DIVERSOS ÓRGÃOS DA 

COMUNICAÇÃO SOCIAL. --------------------------------------------------------------------------- 

Presentes as seguintes Ordens de Pagamento (O.P.) de compra de publicidade: ----------------- 

-O.P. nº. 295, de 2008/01/25, no jornal “Diaveiro - Jornal de Aveiro, Ldª.”, de € 605,00, da 

publicação de Rodapés Publicitários- Diário de Aveiro”; -------------------------------------------- 

-OP nº. 297, de 2008/01/25, no Jornal “O Ilhavense”, de € 387,20, da página de publicidade 

referente às Comemorações dos 110 Anos da Restauração do Município; ------------------------- 
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Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar os presentes despachos. --------------------   

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

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

Presentes os seguintes autos de vistoria e medição de trabalhos: ------------------------------------ 

-Da empreitada de “Centro Cultural de Ílhavo”- 33ª situação de Trabalhos Contratuais, no 

valor de Euros: - 276.874,80 (duzentos e setenta e seis mil oitocentos e setenta e quatro euros 

e oitenta cêntimos), adjudicada ao Consórcio J. Gomes- Sociedade de Construções do Cávado 

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

-Da empreitada de “Reabilitação do Colector de Águas Residuais do Passadouro”- 1ª situação 

de trabalhos contratuais, no valor de Euros: - 13.310,64 (treze mil trezentos e dez euros e 

sessenta e quatro cêntimos), adjudicada à firma Henriques Fernandes Neto, Ldª.. ---------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar os presentes autos. --------------------------- 

E não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada. Eram 17.00 horas. -------------------- 

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

 

 


