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ACTA Nº. 12/2009 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

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

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

Aos dezoito 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. Dr. 

João José Figueiredo de Oliveira, 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 a Senhora Vereadora Profª. Margarida Maria São Marcos Amaral, por se 

encontrar em reunião de trabalho no âmbito da Comissão de Protecção a Crianças e Jovens 

em Risco, conforme informação prestada pelo Sr. Presidente da Câmara. ------------------------- 

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

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. Presidente da Câmara informou os restantes membros do executivo da inauguração da 

exposição “Frota de Paz nos Mares em Guerra”, no Museu Marítimo de Ílhavo, hoje mesmo, 

Dia Internacional dos Museus. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente quis também que ficasse registada uma saudação à cidade amiga, irmã e 

vizinha que é a cidade de Aveiro pela comemoração dos 250 anos de elevação a cidade. Como 

prova do bom entendimento entre as duas cidades, o “Dia da Marinha” que decorre ao longo 

de vários dias, será este ano partilhado entre a cidade de Ílhavo e a cidade de Aveiro. ---------- 

O Sr. Vereador, Dr. Pedro Martins pediu a palavra para evocar os 40 anos da realização do II 

Congresso de Oposição Democrática, comemorado no passado sábado, e com isso evocar dois 

nomes, Dr. Mário Sacramento, Ilhavense e um lutador pela liberdade e o Dr. Carlos Candal, 
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também ele um lutador pela liberdade e que se encontra a passar por um grave problema de 

saúde, esperando que restabeleça rapidamente. -------------------------------------------------------- 

O mesmo vereador, relembrou um pedido formulado pelo seu colega, Prof.º João Roque, que 

no período em que substituiu o Dr. João Oliveira, colocou uma questão relativamente aos 

custos sobre o evento das tasquinhas e da Regata dos Grandes Veleiros e ainda não obteve 

resposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente respondeu dizendo que vai verificar o que se passa, lembrando uma outra 

proposta formulada pelo mesmo Vereador e relativa à aplicação de um tarifário especial de 

água às famílias numerosas e que será presente a uma próxima reunião de Câmara num 

processo relativo à gestão de água, saneamento e resíduos sólidos. --------------------------------- 

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

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

Presente o resumo diário da tesouraria nº. 92, do dia quinze do mês de Maio, pelo qual foi 

tomado conhecimento que no cofre existiam as importâncias de € 1.041.289,26 (um milhão 

quarenta e um mil duzentos e oitenta e nove euros e vinte seis cêntimos), respeitante a 

Dotações Orçamentais e € 617.897,52 (seiscentos e dezassete mil oitocentos e noventa e sete 

euros e cinquenta e dois cêntimos), respeitante a Dotações não Orçamentais. --------------------- 

ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES. ---------------------------------------------------------- 

Presentes as actas números 8, 9, 10 e 11 das reuniões ordinárias realizadas nos dias seis de 

Abril, vinte de Abril, vinte e sete de Abril e de quatro de Maio, respectivamente. ---------------- 

Uma vez que o texto das mesmas 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 as actas números 8, 9 e 11. ----- 

Submetida a votação, foi deliberado por maioria aprovar a acta número 10, com a abstenção 

do representante do Partido Socialista, Dr. João José Figueiredo de Oliveira. --------------------- 

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

Em minuta, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento do seguinte expediente: ----- 
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- Da circular nº 24/2009-CO de 25/02/2009, da A.N.M.P. – Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, pela qual envia alguns exemplares do seu Boletim nº 177, referente 

ao mês de Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Da circular nº 35/2009-CO de 30/03/2009, da A.N.M.P. – Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, pela qual envia alguns exemplares do seu Boletim nº 178, referente 

ao mês de Março. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Do fax com a referência CIR 61/2009-AG, datado de 08.05.09, da A.N.M.P. – Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, o qual dá conta da reunião havida entre o Conselho 

Directivo da ANMP, o Senhor Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional e o Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, 

onde foram tratados vários assuntos relacionados com a temática QREN e Programas 

Operacionais Regionais. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

ENTREGA DO RELATÓRIO DA 2.ª AVALIAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DA BANDEIRA 

DE OURO DA MOBILIDADE AO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO. ------------------------------- 

Presente o documento datado de 07-05-09, com a referência CD/112, da Associação 

Portuguesa de Planeadores do Território (appla), que aqui se dá por integralmente 

reproduzido, e que em síntese, comunica a atribuição da Bandeira de Ouro da Mobilidade ao 

Município de Ílhavo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PROTOCOLO ENTRE O PLANO NACIONAL DE LEITURA E A CÂMARA 

MUNICIPAL DE ÍLHAVO – PROPOSTA - RATIFICAÇÃO. --------------------------------- 

Presente o Protocolo referido, do qual se destaca o objectivo de elevar os níveis de literacia 

dos Portugueses e a elevada conveniência para a sua concretização do envolvimento e 

participação das Autarquias, na prossecução deste objectivo. ---------------------------------------- 

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

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

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

08MAI09”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar o presente Protocolo. ----------------------- 
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PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE A CÁRITAS DIOCESANA DE AVEIRO E A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO – PROPOSTA - RATIFICAÇÃO. ------------------ 

Presente o Protocolo referido, no qual e em síntese visa estabelecer uma articulação entre as 

duas entidades, com vista ao desenvolvimento de actividades de carácter social. ----------------- 

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

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

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

14MAI09”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DE BIBLIOTECAS 

ESCOLARES. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS 

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAFANHA DA NAZARÉ, DIRECÇÃO 

REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO E A CÂMARA MUNICIPAL DE 

ÍLHAVO – PROPOSTA - RATIFICAÇÃO. -------------------------------------------------------- 

Presente o Protocolo referido, estabelecido no âmbito do Programa de Desenvolvimento de 

uma Rede de Bibliotecas Escolares, no qual se preconiza o lançamento e/ou desenvolvimento 

de uma rede de Bibliotecas Escolares no Concelho de Ílhavo. --------------------------------------- 

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

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

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

08MAI09”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar o presente Acordo de Cooperação. ------- 

NORMA DE CONTROLO INTERNO – PROPOSTA. ------------------------------------------- 

Presente a proposta de Norma de Controlo Interno, subscrita pelo Sr. Presidente da Câmara, 

que aqui se dá por integralmente transcrita. ------------------------------------------------------------ 

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

AUDITORIA ÀS DESPESAS COM PESSOAL – MUNICÍPIO DE ÍLHAVO - 

INFORMAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Presente o documento com a informação DAG/CHF n.º 12, de 13/05/2009, da 

responsabilidade do Sr. Dr. Rui Manuel Pais Farinha, Chefe da Divisão de Administração 

Geral: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Assunto: Auditoria às Despesas com Pessoal – Município de Ílhavo. ----------------------------- 

Dando cumprimento ao seu despacho de 16 de Abril, último, e considerando: ------------------- 

1. O Relatório da Auditoria às Despesas com Pessoal, realizada pela Inspecção-Geral de 

Finanças (IGF) ao Município de Ílhavo, no ano de 2008 (Relatório nº 1475/2008 – proc. nº 

2008/24/A3/293) que foi enviado ao Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, em suporte 

digital (CD Rom) por SE o Senhor Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, em 13 de 

Abril de 2009, a coberto do oficio nº 0002986, emanado do Ministério das Finanças e da 

Administração Pública, tendo sido recebido no dia 15 de Abril de 2009; -------------------------- 

2. Que daquele oficio consta a recomendação, aliás desnecessária, de dar conhecimento 

do teor do referido Relatório aos restantes membros da Câmara Municipal e bem assim de 

enviar cópia do mesmo à Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------ 

3. Que os resultados da auditoria realizada, estão sinteticamente referenciados nas pags 

2/41 e 3/41 do referido Relatório, podendo sumariar-se da seguinte forma: ---------------------- 

i. despesas ilegais no montante de 86.200,00€; -------------------------------------------------- 

ii. utilização indevida de contratos de avença; ---------------------------------------------------- 

iii. inexistência de regulamentação de uso de telemóveis; --------------------------------------- 

iv. insuficiências do controlo interno; -------------------------------------------------------------- 

v. falta de renovação anual da declaração de rendimentos; ------------------------------------- 

vi. dúvidas quanto ao regime remuneratório dos eleitos locais, em caso de acumulação de 

funções em entidades do sector empresarial do Estado participadas pelo Município; ------------ 

4. Que o referido Relatório Final foi emitido após ter sido facultado à Câmara Municipal 

de Ílhavo e ao seu Presidente o direito ao exercício do contraditório quanto ao respectivo 

Projecto (de Relatório); ------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Que, exercido esse direito, a Câmara Municipal de Ílhavo veio a acolher a 

generalidade das observações e recomendações constantes do Projecto de Relatório, tendo 

justificado os seus procedimentos por forma a que a Inspecção veio a reconhecer que “não se 

registem divergências de natureza técnica entre a autarquia e a IGF” (cfr. pag. 12/41 do 
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Relatório Final), sendo que “na única situação em que era manifesta a divergência de 

posições a IGF considerou pertinentes os argumentos avançados pela autarquia, tendo 

revisto, em consequência, a posição inicialmente assumida” (cfr nota de rodapé 1 na pág. 

12/41 do Relatório Final); --------------------------------------------------------------------------------- 

6. Que, assim sendo, como de facto é, nas conclusões do presente Relatório (págs. 37/41 

e ss) é possível surpreender, apenas um registo de divergência entre a os procedimentos 

adoptados pela Câmara Municipal de Ílhavo e os propostos/recomendados pela IGF: o que se 

reporta às questões relacionadas com a realização das horas extraordinárias pelos funcionários 

municipais; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Que, no nosso entendimento, importa, contudo, aproveitar a rigorosa e qualificada 

auditoria realizada pela IGF aos procedimentos adoptados pela CMI para, acolhendo as sua 

recomendações, introduzir nos procedimentos internos os ajustamentos necessários tendo em 

vista optimizar a sua rentabilização e conferir-lhes a regularidade formal que cumpre ao 

Município assegurar. --------------------------------------------------------------------------------------- 

entendemos que, salvo o devido respeito por melhor opinião: --------------------------------------- 

a) devem os serviços da DAG procurar aclarar junto do Gabinete do Senhor Secretário de 

Estado Adjunto e do Orçamento, através de ofício cuja minuta tomo a liberdade de anexar (cfr 

ANEXO I), os procedimentos a adoptar pelos serviços municipais, em matéria de gestão de 

trabalho extraordinário e contratação de pessoal tendo, nomeadamente em vista: ---------------- 

i. O forte condicionalismo a que estão sujeitas as autarquias locais, no tocante ao 

controlo de custos, veja-se o limite ao endividamento líquido, consagrado em vários diplomas 

legais, Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, no seu Título IV, e nas sucessivas Leis de Orçamento 

de Estado, que condiciona a contratação de pessoal, ao nível estritamente imperativo; ---------- 

ii. a necessidade de racionalizar os recursos humanos e o integral aproveitamento das 

aptidões funcionais dos elementos do quadro de pessoal da CMI disponível; --------------------- 

iii. a riqueza e diversidade de situações da vida a que os serviços municipais têm de 

ocorrer, que não se compadecem com o rigor formal do quadro normativo laboral em vigor 

(tenha-se vg. em mente a concentração de recursos a disponibilizar em horário nocturno, 

durante o Verão, para apoio às iniciativas promovidas pela autarquia e pelas Associações do 
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Concelho, que não é compatível com qualquer tipo de contratação de pessoal, quer pela 

duração, quer pelo horário, quer pela diversidade de tarefas a executar); -------------------------- 

iv. que a realização de trabalho suplementar com recurso a horas extraordinárias se revela 

por isso um expediente essencial, à gestão das múltiplas atribuições das autarquias locais, 

sendo, pela natureza das diversas tarefas que à autarquia cumpre assegurar, quase inevitável a 

ultrapassagem do limite das horas extraordinárias, quer diárias quer por trabalho realizado em 

dias, feriado, de descanso obrigatório e complementar; ----------------------------------------------- 

b) entretanto, todas as chefias e responsáveis devem cumprir e fazer cumprir com todo o rigor 

as determinações legais no que toca à realização de horas extraordinárias, em matéria de 

fundamentação, autorização prévia e limites legais da respectiva prestação, nomeadamente: -- 

i. admissibilidade da sua prestação; --------------------------------------------------------------- 

ii. informação quanto à sua necessidade; ---------------------------------------------------------- 

iii. escalão, índice e valor da remuneração principal do funcionário; -------------------------- 

iv. indicação do seu horário de trabalho e limite mensal de horas mensais de trabalho 

extraordinário; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

v. indicação das horas extraordinárias trabalhadas descriminadas por tipo: ------------------ 

- diurno ou nocturno; --------------------------------------------------------------------------------------- 

- em dia normal de trabalho, de descanso semanal, ou feriado; -------------------------------------- 

- se prestada na 1ª hora ou seguintes; -------------------------------------------------------------------- 

- valores a pagar; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

v. no quadro de um esforço concertado, tendo em vista a sua redução ao limite mínimo 

possível, sem contudo colocar em causa a prontidão dos trabalhos a realizar e o cumprimento 

dos prazos legais; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) no que concerne à celebração de contratos de avença com pessoas singulares, e pese 

embora a circunstância de se encontrarem já regularizadas duas das cinco situações 

referenciadas no Relatório da Auditoria, e as outras três se encontrarem em vias de 

regularização, devem os serviços adoptar os procedimentos adequados para que esta figura de 

contratação só seja utilizada nos termos da lei, dando assim, cumprimento ao novo normativo 

legal consagrado na Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, designadamente no seu art. 35º e o 

mais criteriosamente possível; ---------------------------------------------------------------------------- 
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d) para cumprimento do número anterior, deve ser elaborada por todos os dirigentes uma 

listagem das necessidades a nível de contratação de pessoal que permitam por um lado suprir 

as carências permanentes ou periódicas e, por outro, garantam a substituição dos actuais 

contratos de avença por uma nova figura jurídica de contratação, designadamente a de 

contrato a termo certo e/ou a de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, 

solicitando para o efeito o necessário o apoio da secção de recursos humanos, trabalho este a 

ser entregue ao Sr. Presidente da Câmara, até 31 de Julho do corrente; ---------------------------- 

e) apenas quando estritamente necessário, se recorra à figura do contrato de avença 

preferencialmente por via de concurso e sem utilizar o ajuste directo; ----------------------------- 

f) seja adoptado pela Câmara Municipal de Ílhavo um Regulamento para o Controlo da 

Utilização de Telemóveis que contemple um adequado controlo da sua utilização, 

designadamente fixando plafonds para a respectiva despesa, para o que junta uma proposta 

(cfr ANEXO II) que, uma vez analisada e julgada conforme, ou corrigida em função do 

superior entendimento de V. Exª, deve ser convertida em DESPACHO e passar a constituir a 

disciplina normativa desta matéria. ---------------------------------------------------------------------- 

g) concluídos que estão os trabalhos de preparação do Sistema de Controle Interno, que se 

junta como ANEXO III, a Câmara Municipal de Ílhavo promova a respectiva aprovação para 

que passe a produzir efeitos, imediatamente; ----------------------------------------------------------- 

i) todos os eleitos locais, em regime de permanência, a tempo inteiro, devem cumprir 

pontualmente as obrigações legais sobre o controlo público da riqueza de cargos públicos, 

designadamente quanto à apresentação junto do Tribunal Constitucional das declarações 

legalmente exigidas aos eleitos locais. ------------------------------------------------------------------ 

j) quanto às duvidas expressas no Relatório acerca do regime remuneratório aplicável, a partir 

de Janeiro de 2007, a eleito local em regime de permanência a exercer simultaneamente 

funções em empresa do sector empresarial do Estado participada pelo Município (SIMRIA 

SA) (cfr. pag. 3/41), e pese embora o que vem dito na nota 24, a fls 22/41 (“sobre esta 

matéria, na resposta da autarquia é salientado o facto de o Senhor Presidente da CM só 

admitiu receber quaisquer verbas da SIMRIA depois de lhe ter sido assegurado pelos ilustres 

e insuspeitos juristas da empresa pública Aguas de Portugal SA a regularidade desse 

pagamento, pelo que não pode haver quaisquer reservas sobre o seu comportamento, que, 
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refira-se, nunca existiram por parte da IGF”) se julga oportuno transcrever, para tornar 

publico, o que, nessa oportunidade e por via do contraditório foi dito: ----------------------------- 

(…) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 – Dúvidas quanto à legalidade das remunerações pagas, a partir de 2007, pela SIMRIA, SA. ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, a título de senhas de presença. -------------------- 

Convém antes de mais referir, que o senhor Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, exerceu as 

funções de vogal não executivo do Conselho de Administração da SIMRIA SA entre Março de 2006 e 

Outubro de 2007, tendo recebido da Câmara Municipal de Ílhavo 100% da remuneração legalmente 

prevista e da SIMRIA SA o valor correspondente a 1/3 das senhas de presença abonadas aos membros 

do Conselho de Administração daquela empresa, procedimento que, até ao final de 2006, é 

absolutamente legal e pacífico. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Acontece que, por força do disposto no no artº 49º da Lei nº 53-F/2006, de 2009 de Dezembro, quer o 

senhor Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, quer a SIMRIA, S.A. tiveram dúvidas quanto à 

regularidade formal deste procedimento para os abonos a arbitrar em 2007, razão pela qual o 

primeiro propôs à segunda suspender o recebimento de qualquer remuneração pelo exercício das 

funções de vogal não executivo do Conselho de Administração da SIMRIA SA até que essa questão 

fosse esclarecida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por isso só depois de a SIMRIA SA ter garantido ao senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Ílhavo a legalidade dessas remunerações, aferida por um parecer lavrado por um ilustre causídico 

que validou a atribuição desses abonos a todos os autarcas que à data desempenhavam funções não 

só na SIMRIA SA, mas em todo o Grupo Águas de Portugal SA, é que este aceitou receber as 

competentes senhas de presença referentes a 2007. ------------------------------------------------------------- 

Percebemos agora, e porque tal resulta também da pag. 6/6, do Anexo 5 ao v/ Projecto de Relatório 

bem como das respectivas conclusões, que a articulação entre a  Lei n.º 29/87, de 30 de Junho e Lei 

n.º 53-F/2006, de 31 de Dezembro, é matéria controversa não só para o senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Ílhavo e para a SIMRIA SA, como para a própria IGF que se sobre ela já solicitou a 

emissão de parecer à Procuradoria Geral da República, admitindo que o regime jurídico aplicável à 

situação “não é claro” após a revogação da al. c) do artº 7º da Lei nº 29/87, de 30 de Junho, pelo artº 

49º da Lei nº 53-F/2006, de 31 de Dezembro. -------------------------------------------------------------------- 

Do que não pode haver reservas é sobre o irrepreensível comportamento do senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Ílhavo que só admitiu receber (1/3 d)o valor das senhas de presença a que 

tinha direito e referentes ao exercício das funções de vogal não executivo do Conselho de 
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Administração da SIMRIA SA em 2007, depois de a regularidade desse procedimento lhe ter sido 

assegurada pelos ilustres e insuspeitos juristas da empresa pública Águas de Portugal AS --------------. 
É quanto nos cumpre informar, fora de prazo estipulado, mas apenas porque para além dos 

trabalhos normais e extraordinários que vão surgindo, a necessidade de dar resposta cabal ao 

solicitado por V. Exa., exigiu este curto atraso na resposta. ------------------------------------------ 

É quanto nos cumpre informar. --------------------------------------------------------------------------- 

À consideração do Exmo. Sr. Presidente da Câmara. ------------------------------------------------- 

O Chefe DAG, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

As.) Rui Manuel Pais Farinha” --------------------------------------------------------------------------- 

No citado documento o Sr. Presidente da Câmara, lavrou o seguinte despacho: ------------------ 

“Concordo: à Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

14MAI09”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por maioria aprovar o presente documento, dando seguimento às 

acções propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nesta votação os elementos afectos ao Partido Socialista abstiveram-se. -------------------------- 

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

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

AQUISIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DE BENS E DIREITOS. ---------------------------------- 

COMPRA E VENDA COM RESERVA DE PROPRIEDADE DA FRACÇÃO “AC” DO 

BLOCO 4 – R/C DTº, N.º 10 DOS “48 FOGOS DA LAGOA” – FINAL DE 

PAGAMENTO – INFORMAÇÃO. ------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação nº. 96/09-STL (EMarques), de 30 de Abril, do corrente ano, do 

Coordenador Técnico, António Emanuel Rocha Marques, com o seguinte teor: ------------------ 

-“Para os devidos efeitos, cumpre-nos informar que relativamente à presente pretensão, 

apresentada pelo Sr. Sebastião Alves Martins, a mesma poderá ser deferida, uma vez que, o 

mesmo se apresentou nestes serviços e procedeu ao pagamento, da última mensalidade em 

dívida no montante de 97,27 € (noventa e sete euros e vinte e sete cêntimos) e resultante da 

aquisição que tinha feito, oportunamente, da fracção referida em título. --------------------------- 
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No entanto, a última prestação deveria ter sido de 96,88€ e não de 97,27€, pelo que o Sr. 

Sebastião, terá a receber a importância de 0,39€, paga a mais. -------------------------------------- 

Assim, encontrando-se quite o Município, somos de opinião de que poderá ser liberada a 

fracção em questão, com plena posse para o munícipe acima referido, devendo deste facto ser 

dado conhecimento ao Executivo Municipal, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 65.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À consideração superior. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Ílhavo, 30 de Abril de 2009. ------------------------------------------------------------------------------ 

O Coordenador Técnico, ---------------------------------------------------------------------------------- 

As.) António Emanuel Rocha Marques”. --------------------------------------------------------------- 

A presente informação mereceu por parte do Chefe da DAG, Rui Farinha, a seguinte 

corroboração: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-“ Concordo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deverá ser presente à reunião de Câmara Municipal a qual deverá pronunciar-se no sentido da 

liberação da reserva de propriedade e da devolução do valor de 0,39€. ----------------------------  

À consideração do Exmo. Sr. Presidente da Câmara. ------------------------------------------------- 

2009/05/04. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Chefe da DAG. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

As.) Rui Farinha. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

COMPRA E VENDA COM RESERVA DE PROPRIEDADE DA FRACÇÃO “AH” DO 

BLOCO 4 – 1º ESQº, N.º 10 DOS “48 FOGOS DA LAGOA” – FINAL DE 

PAGAMENTO – INFORMAÇÃO. ------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação nº. 98/09-STL (EMarques), de 07 de Maio, do corrente ano, do 

Coordenador Técnico, António Emanuel Rocha Marques, com o seguinte teor: ------------------ 

-“Para os devidos efeitos, cumpre-nos informar que relativamente à presente pretensão, 

apresentada pela Srª. Maria Cândida Brito Santos, a mesma poderá ser deferida, uma vez que, 

a mesma se apresentou nestes serviços e procedeu ao pagamento, da última mensalidade em 
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dívida no montante de 64,84 € (sessenta e quatro euros e oitenta e quatro cêntimos) e 

resultantes da aquisição que tinha feito, oportunamente, da fracção referida em título. ---------- 

No entanto, depois de compulsado o “processo”, constata-se, que o total das prestações a 

pagar eram de 204 e a Munícipe já pagou 208 (conforme extractos anexos), o que acarreta ter 

de ser devolvida a importância de 259,04€. ------------------------------------------------------------- 

Assim, encontrando-se quite o Município, somos de opinião de que poderá ser liberada a 

fracção em questão, com plena posse para a munícipe acima referida, devendo deste facto ser 

dado conhecimento ao Executivo Municipal, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 65.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À consideração superior. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Ílhavo, 07 de Maio de 2009. ------------------------------------------------------------------------------ 

O Coordenador Técnico, ---------------------------------------------------------------------------------- 

As.) António Emanuel Rocha Marques”. --------------------------------------------------------------- 

A presente informação mereceu por parte do Chefe da DAG, Rui Farinha, a seguinte 

corroboração: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-“ Concordo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deverá ser presente à reunião de Câmara Municipal a qual deverá pronunciar-se no sentido da 

liberação da reserva de propriedade e da devolução do valor de 259,04€. ------------------------- 

À consideração do Exmo. Sr. Presidente da Câmara. ------------------------------------------------- 

2009/05/07. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Chefe da DAG. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

As.) Rui Farinha. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

COMPRA E VENDA COM RESERVA DE PROPRIEDADE DA FRACÇÃO “AJ” DO 

BLOCO 4 – 1º ESQº, N.º 12 DOS “48 FOGOS DA LAGOA” – FINAL DE 

PAGAMENTO – INFORMAÇÃO. ------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação nº. 99/09-STL (EMarques), de 13 de Maio, do corrente ano, do 

Coordenador Técnico, António Emanuel Rocha Marques, com o seguinte teor: ------------------ 
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-“Para os devidos efeitos, cumpre-nos informar que relativamente à presente pretensão, 

apresentada pela Srª. Maria Augusta Rodrigues Espírito Santo Soares Duarte, a mesma poderá 

ser deferida, uma vez que, a mesma se apresentou nestes serviços e procedeu ao pagamento, 

da última mensalidade em dívida no montante de 97,27 € (noventa e sete euros e vinte sete 

cêntimos) e resultante da aquisição que tinha feito, oportunamente, da fracção referida em 

título. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No entanto, depois de compulsado o “processo”, constata-se, que o total das prestações a 

pagar eram de 206 e a Munícipe já pagou 208 (conforme extractos anexos), o que acarreta ter 

de ser devolvida a importância de 194,92€. ------------------------------------------------------------- 

Assim, encontrando-se quite o Município, somos de opinião de que poderá ser liberada a 

fracção em questão, com plena posse para a munícipe acima referida, devendo deste facto ser 

dado conhecimento ao Executivo Municipal, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 65.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À consideração superior. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Ílhavo, 13 de Maio de 2009. ------------------------------------------------------------------------------ 

O Coordenador Técnico, ---------------------------------------------------------------------------------- 

As.) António Emanuel Rocha Marques”. --------------------------------------------------------------- 

A presente informação mereceu por parte do Chefe da DAG, Rui Farinha, a seguinte 

corroboração: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-“ Concordo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deverá ser presente à reunião de Câmara Municipal a qual deverá pronunciar-se no sentido da 

liberação da reserva de propriedade e da devolução do valor de 194,92€. ------------------------- 

À consideração do Exmo. Sr. Presidente da Câmara. ------------------------------------------------- 

2009/05/13. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Chefe da DAG. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

As.) Rui Farinha. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

1º - O processo registado com o nº. 21807, Pº. 373/00, em 2009/04/23, respeitante a 

Entufapra, Sociedade de Construções, S.A., com sede na Rua da Igreja, Edifício Laranja – 

Sever do Vouga. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informação tem a referência DOPGU/noemiam 2009/05/11 21807/09 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 transcrita e consta do 

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

2º - O processo registado com o nº. 22818, Pº. 64/08, em 2009/04/29, respeitante a Carriço & 

Carriço – Construções, Ldª, com sede na Rua do Corgo, n.º 4, Sobreiro – Oliveira do Bairro. - 

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

informação tem a referência DOPGU/noemiam 2009/05/13 22818/09 6, 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 transcrita e consta do 

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

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

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

CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “CIRCULAR 

NASCENTE A ÍLHAVO – 1ª FASE” – ERROS E OMISSÕES – PROPOSTA. ------------ 

Presente o processo de concurso em epígrafe, do qual se destaca a proposta elaborada pelo 

Júri do concurso, que aqui se dá por integralmente reproduzida e que, em linhas gerais, 

propõe que a lista com os “Erros e Omissões”, em anexo, proposta pela equipa projectista, 

seja aceite por esta Autarquia, nos termos do n.º 5 do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

2009.05.14”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
18-05-2009 

15 

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

CONCURSO PÚBLICO DE “CONCEPÇÃO, INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO 

EQUIPAMENTO DE PRAIA DO JARDIM OUDINOT” – RECLAMAÇÃO 

RELATÓRIO FINAL. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o processo do concurso referido em epígrafe, do qual se destaca o Relatório Final da 

respectiva Comissão de Análise, constituída pelo Sr. Eng.º Fernando Fidalgo Caçoilo, Vice -   

- Presidente da Câmara, pela Sr.ª Eng.ª Paula Oliveira, Chefe da Divisão de Obras, 

Equipamentos e Ambiente, em regime de substituição e pela Sr.ª Arqt.ª Noémia Maria Torres 

da Maia, Chefe da Divisão de Obras Particulares Gestão Urbana, em regime de substituição, 

datado de 14 de Maio de 2009, dado aqui como integralmente reproduzido, e que face à 

reclamação apresentada pelo concorrente Rui Pimenta/João Silva, aquela Comissão entende 

manter a proposta de adjudicação à concorrente Maria Isabel Cruz Silva. ------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade proceder à adjudicação definitiva a Maria Isabel 

Cruz Silva, nos termos do presente Relatório. ---------------------------------------------------------- 

Nesta votação não participou o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Fernando Fidalgo 

Caçoilo, por se achar impedido, (membro da comissão), tendo-se ausentado 

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

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

ACÇÃO SOCIAL. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DIAGNÓSTICO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO. ------------------------------------- 

Presente o relatório elaborado pela Comissão Local de Acção Social/Município de Ílhavo, 

cuja aprovação teve lugar no dia 27 de Abril, último. ------------------------------------------------- 

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

PLANO NACIONAL CONTRA A DROGA E AS TOXICODEPENDÊNCIAS. ----------- 

COMPROMISSO DE COLABORAÇÃO ENTRE AS ENTIDADES QUE 

CONSTITUEM O NÚCLEO TERRITORIAL DO PROGRAMA DE RESPOSTAS 

INTEGRADAS (PORI) DO TERRITÓRIO ÍLHAVO – PROPOSTA – RATIFICAÇÃO.  

Presente o documento referido em epígrafe, que aqui se dá por integralmente transcrito e que 

em síntese traça os objectivos a atingir, com um diagnóstico e selecção das áreas a intervir, 
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para as quais está criado um Programa de Respostas Integradas (PRI), onde se destaca a 

prevenção, dissuasão, tratamento, redução de riscos e minimização de danos de reinserção. --- 

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

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

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

08MAI09”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar o presente Compromisso de 

Colaboração. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Na discussão e votação deste assunto, não participou o Sr. Vereador Dr. António Pedro 

Oliveira Martins, por se achar impedido (membro dos órgãos sociais de uma das Entidades 

subscritoras do Compromisso), tendo-se ausentado momentaneamente do Salão Nobre, local 

onde decorria a reunião. ----------------------------------------------------------------------------------- 

HABITAÇÃO SOCIAL. --------------------------------------------------------------------------------- 

ALTERAÇÃO DE APOIO DE RENDA DA CASA. ---------------------------------------------- 

REAJUSTAMENTO DE RENDA APOIADA - PROPOSTA. ---------------------------------- 

Presente a seguinte proposta elaborada pela Sr.ª Vereadora, Prof.ª Margarida Maria São 

Marcos Amaral: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1.º - O relatório de informação social anexo, do agregado familiar de Maria Fátima Jaime 

Silva Mendes, inquilina da Câmara Municipal, a habitar o apartamento do Bloco 2, 1.º Dt.º, 

na Rua Prof. Filipe, Habitação Social do Bebedouro, na freguesia da Gafanha da Nazaré; ------ 

2.º - O facto de se ter alterado o número de elementos deste agregado familiar, motivado pela 

saída da referida habitação do filho da inquilina e a consequente alteração do rendimento 

mensal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a Câmara Municipal de Ílhavo delibere aprovar o reajustamento da renda mensal, de acordo 

com a informação anexa e o disposto no n.º 3 do artigo 8.º, do Decreto-Lei n º 166/93, de 7 de 

Maio, passando a inquilina a pagar o valor de 95,15 euros, com entrada em vigor no mês de 

Maio do corrente ano, altura em que é regularizada a renda do mês subsequente. ---------------- 

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

As.) Margarida São Marcos, Prof.ª”. --------------------------------------------------------------------- 

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

JUVENTUDE. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSOCIAÇÕES DE JOVENS. ------------------------------------------------------------------------ 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A C.M.I. E ASSOCIAÇÕES 

JUVENIS DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO. ---------------------------------------------------------- 

Presentes os seguinte 2 (dois) acordos de cooperação a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Ílhavo e as Associações Juvenis abaixo mencionadas, os quais se dão aqui por integralmente 

reproduzidos: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-Grupo de Jovens A Tulha - com uma comparticipação financeira da Câmara de € 6.200,00 

(seis mil e duzentos euros); ------------------------------------------------------------------------------- 

-Grupo de Jovens A Torre – idem € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). ---------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar os presentes Acordos de Cooperação. ---- 

TRANSFERÊNCIA CORRENTE (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL) À 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA DA SENHORA DOS 

CAMPOS - PROPOSTA -------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a seguinte proposta elaborada pelo Sr. Vereador Eng.º Paulo Sérgio Teixeira Costa: - 

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

1) Que a Comemoração do 1º de Maio – Dia do Trabalhador constitui já um evento com 

grande tradição no Concelho de Ílhavo, nomeadamente da zona da Senhora dos Campos, 

reunindo anualmente largas centenas de pessoas; ------------------------------------------------------ 

2) Que a edição deste ano resultou, mais uma vez, de uma parceria entre a Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa da Senhora dos Campos e a Câmara Municipal de Ílhavo, 

proporcionando ao público um programa diversificado, com actividades de âmbito musical, 

desportivo, cultural, etc. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Que seja atribuído a esta Associação um subsídio pontual no valor de 1200 €, para fazer face 

às despesas relativas à actuação do grupo musical “Sequência” e ao convívio entre Autarcas e 

Dirigentes Associativos após o tradicional jogo de futebol. ------------------------------------------ 
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Ílhavo, 11 de Maio de 2009. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

ATRIBUIÇÃO DE CARTÃO JOVEM MUNICIPAL AOS VENCEDORES DO 

CONCURSO FOTOTALENTO 2009 - PROPOSTA --------------------------------------------- 

Presente a seguinte proposta elaborada pelo Sr. Vereador Eng.º Paulo Sérgio Teixeira Costa: - 

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

1) Que se encontra a decorrer a terceira edição do Concurso FotoTalento, cuja sessão final 

decorrerá no próximo dia 6 de Junho, na Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes;  

2) Que este concurso prevê a atribuição de prémios aos vencedores das categorias 

“Fotogenia” e “Passerele”; -------------------------------------------------------------------------------- 

3) Que a Câmara procedeu no passado mês de Março ao lançamento do Cartão Jovem 

Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Que este concurso constitui uma óptima oportunidade para promover o Cartão. -------------- 

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

Que seja atribuído gratuitamente um Cartão Jovem Municipal aos vencedores dos prémios 

“Fotogenia” e “Passerele”, no âmbito da terceira edição do Concurso FotoTalento, com um 

valor de 8,00 Euros cada um, desde que os jovens em causa cumpram as condições previstas 

no Regulamento do Cartão Jovem Municipal de Ílhavo. ---------------------------------------------- 

Ílhavo, 14 de Maio de 2009. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

PMOTL – PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 2009 – 

PROGRAMA. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o Programa referido em epígrafe, da responsabilidade do Sr. Vereador, Eng.º Paulo 

Sérgio Teixeira Costa, dado aqui como integralmente transcrito, do qual se destacam os 

seguintes seis projectos, os números de jovens a seleccionar e os montantes das bolsas a 

atribuir: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Projecto “A” – Animação de Ateliers de ATL, que decorrerá entre 01 e 31 de Agosto, com a 

atribuição de 200,00 (duzentos euros) para os 20 monitores e de 250,00 (duzentos e cinquenta 

euros) para o responsável por turno; --------------------------------------------------------------------- 

Projecto “B” – Apoio à Infância, que decorrerá entre 01 e 31 de Agosto, com a atribuição de 

200,00 (duzentos euros) de bolsa para 3 jovens; ------------------------------------------------------- 

Projecto “C” – Apoio à Terceira Idade, que decorrerá entre 01 e 31 de Agosto, com a 

atribuição de 200,00 (duzentos euros) de bolsa para 4 jovens; --------------------------------------- 

Projecto “D” – Animação de Espaços Lúdicos e Culturais, que decorrerá entre 01 e 31 de 

Julho e entre 01 e 31 de Agosto, com a atribuição de 160,00 (cento e sessenta euros) de bolsa 

para 40 (16+24) jovens; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Projecto “E” – Apoio Administrativo em projectos da C.M.I., que decorrerá entre 01 e 31 de 

Julho e entre 01 e 31 de Agosto, com a atribuição de 160,00 (cento e sessenta euros) de bolsa 

para 14 (5+9) jovens; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Projecto “F” – Educação Ambiental no Âmbito da Bandeira Azul, que decorrerá entre 01 e 31 

de Julho e entre 01 e 31 de Agosto, com a atribuição de 200,00 (duzentos euros) de bolsa para 

12 (7+5) jovens; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS. ------------------------------------------- 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A C.M.I. E 

COLECTIVIDADES DE CARIZ DESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO. ------- 

Presentes os seguintes 13 (treze) acordos de cooperação a celebrar entre a Câmara Municipal 

e as colectividades abaixo mencionadas, os quais aqui se dão por integralmente reproduzidos:  

- Associação Cultural e Desportiva “Os Ílhavos”- Com uma comparticipação financeira por 

parte da Câmara Municipal de  € 25.000,00 ( vinte e cinco mil euros); ---------------------------- 

- Associação Desportiva Cultural e Recreativa da Senhora dos Campos - idem de € 3.500,00 

(três mil e quinhentos euros); ----------------------------------------------------------------------------- 

- Associação Náutica da Gafanha da Encarnação - idem de € 6.000,00 (seis mil euros); -------- 

- Associação de Surf de Aveiro - idem de € 5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros); ----------- 

- Clube Natureza e Aventura de Ílhavo - idem de € 1.800,00 (mil e oitocentos euros); ---------- 

- Clube de Vela da Costa Nova - idem de € 6.100,00 (seis mil e cem euros); --------------------- 
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- Grupo Columbófilo da Gafanha - idem de € 5.650,00 (cinco mil e seiscentos e cinquenta 

euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Grupo Desportivo Beira Ria - idem de  € 5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros); ------------ 

- Grupo Desportivo da Gafanha D´Aquém - idem de  € 6.000,00 (seis mil euros); --------------- 

- Ílhavo Andebol Club – Idem de  € 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos euros); ------------ 

- Núcleo Motorista da Beira Litoral – Idem de  € 1.200,00 (mil e duzentos euros); -------------- 

- Sociedade Columbófila de Ílhavo – Idem de € 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta 

euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Sporting Clube da Vista Alegre - Idem de  € 8.000,00 (oito mil euros). -------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar os presentes acordos de cooperação. ------ 

Na discussão e votação do acordo de cooperação relativo à Associação Náutica da Gafanha da 

Encarnação, não participou o Sr. Presidente da Câmara, por se achar impedido (familiar de 

membro de órgão social), tendo-se ausentado momentaneamente do Salão Nobre. -------------- 

Na discussão e votação do acordo de cooperação relativo à Associação Cultural e Desportiva 

“Os Ílhavos”, não participou o Sr. Vereador, Eng.º Marcos Labrincha Ré, por se achar 

impedido (membro dos órgãos sociais), ausentando-se momentaneamente do Salão Nobre. --- 

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

CONTRATO-PROGRAMA DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR NO 1º CEB, PARA O ANO LECTIVO 2008/2009 – INFORMAÇÃO - 

RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente a informação n.º43 /2009, datada de 13.05.2009, do Sr. Assessor do Presidente, Dr. 

Rogério Carlos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Exmº Sr. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Venho, por este meio, enviar um exemplar do Contrato–Programa de Enriquecimento 

Curricular no 1º CEB, para o ano lectivo 2008/2009, 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. Exª. ---------------------------------------------------------------------------- 

É tudo o que tenho a informar. --------------------------------------------------------------------------- 
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O Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo ------------------------------------------- 

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

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

Na referida informação consta o seguinte despacho do Sr. Presidente, Eng.º José Agostinho 

Ribau Esteves. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

13MAI09”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CULTURA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CENTRO CULTURAL DE ÍLHAVO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA 

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DE ALUNOS FINALISTAS EM ARTES PLÁSTICAS 

E DESIGN – INFORMAÇÃO - RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------- 

Presente a informação n.º 30/2009, datada de 23 de Abril, da responsabilidade do Director do 

Centro Cultural de Ílhavo, (CCI) Dr. José Manuel Ribeiro de Pina, dada aqui por 

integralmente reproduzida, na qual, em síntese, solicita autorização para o alargamento do 

prazo para a entrega das propostas de trabalhos, de 30 de Abril para 12 de Maio de 2009. ----- 

A referida informação mereceu o seguinte despacho do Sr. Presidente da Câmara: -------------- 

“Ao Director do CCI Dr. José Pina. ---------------------------------------------------------------------- 

Autorizado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

24 ABR09”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na mesma informação consta ainda o seguinte despacho: -------------------------------------------- 

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

14MAI09”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Dado que eram já 17.30 horas, hora estipulada para a audição do público e não se encontrando 

presente no Salão Nobre, nenhum munícipe, prosseguiu-se a Ordem do Dia, mas fazendo-se 

constar desta acta, esta menção. -------------------------------------------------------------------------- 



 
18-05-2009 

22 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A C.M.I. E 

COLECTIVIDADES DE CARIZ CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO. ---------- 

Presentes os seguintes 16 (dezasseis) acordos de cooperação a celebrar entre a Câmara 

Municipal e as Associações abaixo mencionadas, os quais aqui se dão por integralmente 

reproduzidos: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Associação dos Amigos da Praia da Barra – com uma comparticipação financeira da Câmara  

de  € 2.000,00 (dois mil euros); --------------------------------------------------------------------------- 

- Associação Cultura, Desportiva e Recreativa Os Amigos da Malha da Carvalheira – idem de 

€ 1.500,00 (mil e quinhentos euros); --------------------------------------------------------------------- 

- Associação Cultural e Recreativa Os Baldas - idem de € 5.800,00 (cinco mil e oitocentos 

euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação Cultural e Recreativa Chio-Pó-Pó - idem de  € 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros da Costa Nova”- idem de € 3.500,00 (três 

mil e quinhentos euros); ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Moradores da Sra. dos Campos - idem de  € 800,00 (oitocentos euros); -------- 

- Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo - idem de  € 15.000,00 (quinze mil euros); ------ 

- Confraria Camoniana Associação de Ílhavo - idem de  € 1.500,00 (mil e quinhentos euros); - 

- Cooperativa Cultural e Recreativa da Gafanha da Nazaré – idem de € 5.400 (cinco mil e 

quatrocentos euros); ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Escola de Música Gafanhense - Idem de  € 3.000,00 (três mil euros); ---------------------------- 

- Filarmónica Gafanhense - idem de  € 13.500,00 (treze mil e quinhentos euros); ---------------- 

- Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré - idem de  € 16.000,00 (dezasseis mil euros); ------ 

- Grupo de Folclore “O Arrais”- idem de  € 3.600,00 (três mil e seiscentos euros); -------------- 

- Grupo Recreativo Os Amigos da Légua - idem de  € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros); - 

- Grupo Regional de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo - idem de € 1.600,00 (mil e 

seiscentos euros); ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rancho Folclórico “As Ceifeiras” da Gafanha da Encarnação - idem de € 3.100,00 (três mil 

e cem euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar os presentes acordos de cooperação. ------ 
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Na discussão e votação do acordo de cooperação relativo à Cooperativa Cultural e Recreativa 

da Gafanha da Nazaré, não participou o Sr. Vereador Dr. António Pedro Oliveira Martins, por 

se achar impedido (membro dos órgãos sociais), tendo-se ausentado momentaneamente do 

Salão Nobre, local onde decorria a reunião. ------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

- Da empreitada de “Construção de Habitação Social - Núcleo da Avenida dos Bacalhoeiros, 

Gafanha da Nazaré”- 1ª situação de trabalhos a mais, no valor de euros: - 31.329,90 (trinta e 

um mil trezentos e vinte e nove euros e noventa cêntimos), adjudicada à firma Vibeiras, 

Sociedade Comercial de Plantas, S.A.. ------------------------------------------------------------------ 

- Da empreitada de “Ampliação do Mercado da Costa Nova”- 4ª situação de trabalhos 

contratuais, no valor de euros: - 106.262,13 (cento e seis mil duzentos e sessenta e dois euros 

e treze cêntimos), adjudicada à firma Arlindo Correia & Filhos, S.A.. ----------------------------- 

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

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

E nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada. Eram dezassete horas e cinquenta 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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


