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ACTA Nº. 11/2009 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

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

NOVE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos quatro dias do mês de Maio do ano dois mil e nove, 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, Srs. João 

José Figueiredo de Oliveira, Profª. Margarida Maria São Marcos Amaral, Eng.º Marcos 

Labrincha Ré e Dr. António Pedro Oliveira Martins. ------------------------------------------------- 

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 Senhor Vereador Eng.º Paulo Sérgio Teixeira Costa, por ter-se deslocado a 

Coimbra a uma reunião da ANMP – Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 

conforme informação prestada pelo Sr. Presidente da Câmara. -------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade justificar a falta do edil. ------------------------------ 

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

seguintes assuntos na Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------- 

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

Neste período o Sr. Presidente da Câmara informou os restantes membros do executivo que se 

iniciaram duas importantes obras, da remodelação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré e 

do Centro Educativo da Senhora do Pranto. ------------------------------------------------------------ 

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

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

Presente o resumo diário da tesouraria nº. 82, do dia trinta do mês de Abril, pelo qual foi 

tomado conhecimento que no cofre existiam as importâncias de € 982.034,87 (novecentos e 

oitenta e dois mil e trinta e quatro euros e oitenta e sete cêntimos), respeitante a Dotações 

Orçamentais e € 679.423,67 (seiscentos e setenta e nove mil quatrocentos e vinte e três euros 

e sessenta e sete cêntimos), respeitante a Dotações não Orçamentais. ------------------------------ 
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EXPEDIENTE DIVERSO. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

- Da Declaração Final dos 24ºs Estados Gerais do Conselho dos Municípios e Regiões da 

Europa, que se realizou em Malmo, na Suécia em 24 de Abril último, tendo o Município de 

Ílhavo sido representado pelo Sr. Presidente da Câmara e Vereador, Eng.º Marcos Labrincha 

Ré. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU – LOCAIS DE AFIXAÇÃO DE 

PROPAGANDA ELEITORAL. ------------------------------------------------------------------------ 

Presente o edital datado de 24 de Abril, último, assinado pelo Sr. Presidente da Câmara, pelo 

qual são definidos os locais destinados a afixação de propaganda eleitoral, para as eleições do 

Parlamento Europeu, nas quatro freguesias do Concelho. -------------------------------------------- 

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

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

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

COMPARTICIPAÇÕES PUBLICITÁRIAS – DESPACHO - RATIFICAÇÃO. ----------- 

Presente a seguinte ordem de pagamento, emitida a favor de Diaveiro – Empresa Diário de 

Aveiro, Lda. e cujo pagamento foi autorizado pelo Sr. Vice - Presidente da Câmara: ------------ 

- Ordem de pagamento n.º 1477, de 2009/04/23, no montante de 880,01 (oitocentos e oitenta 

euros e um cêntimo) por publicidade relativa ao Porto de Aveiro e ao Centro Cultural de 

Ílhavo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar a presente ordem de pagamento. ---------- 

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

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

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

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

1º - O processo registado com o nº. 2958, Pº. 435/02, em 2009/01/15, respeitante a António 

Polónio de Almeida, residente na Travessa da Fontoura, n.º 5 – Ílhavo. --------------------------- 

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

informação tem a referência DOPGU/noemiam 2009/04/22 2958/09 3, da responsabilidade da 
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Chefe da DOPGU - Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbana, em regime de 

substituição, Arqtª Noémia Maia, a qual se dá aqui por integralmente transcrita e consta do 

respectivo processo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2º - O processo registado com o nº. 10059, Pº. 692/01, em 2009/02/20, respeitante a 

Construções Manuel de Jesus Gonçalves, Lda. com sede na Av.ª José Estêvão, n.º 410 – 

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

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir nos termos da informação DOPGU e do 

despacho do Eng.º Marcos Ré. A informação tem a referência DOPGU/noemiam 2009/04/23 

10059/09 2, 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 2009-04-29, os quais se dão aqui por integralmente 

transcritos e constam do respectivo processo.----------------------------------------------------------- 

3º - O processo registado com o nº. 19444, Pº. 683/06, em 2009/04/14, respeitante a Pedro 

Jorge Nunes Gandarinho, residente na Rua Padre Américo, 92 – Gafanha da Nazaré. ----------- 

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

informação tem a referência DOPGU/noemiam 2009/04/15 19444/09 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. ---------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. --------------------------------------------------------------------- 

Terminada a Ordem do Dia, eram 16.15 horas, e dado que não se encontrava 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. --------------------------------------------------------- 


