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ATA Nº. 08/2014 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

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

CATORZE. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e catorze, reuniu ordinariamente a Câmara 

Municipal de Ílhavo, no Salão Nobre do Edifício Municipal, sob a presidência do Presidente 

da Câmara, Fernando Fidalgo Caçoilo, com a presença do Vice-Presidente da Câmara, 

Marcos Labrincha Ré, e dos demais Vereadores eleitos, José Marinho Vaz, Beatriz de Fátima 

Clemente Martins, António Pedro Oliveira Martins, Paulo Sérgio Teixeira da Costa, e Ana 

Margarida Santos Bastos. --------------------------------------------------------------------------------- 

Secretariou a reunião o Chefe da Divisão de Administração Geral, Rui Manuel Pais Farinha. - 

A reunião teve início às 15.00 horas. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Neste período, usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara: -------------------------------------- 

- (Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo), dando conta que a CMI fechou o acordo 

com os proprietários dos terrenos relativamente à aquisição dos terrenos para a construção do 

novo Quartel dos BVI, tudo indicando que as respetivas obras, com financiamento 

comunitário garantido, possam ter início nas próximas semanas. ----------------------------------- 

Concluiu congratulando-me naturalmente com tal acordo, fruto do bom senso e do equilíbrio 

que ambas as partes puseram na discussão, obstando a que este processo, ao arrastar-se pelos 

tribunais, se tornasse moroso, dando por isso os parabéns aos proprietários, na medida em que 

perceberam a importância da rapidez no arranque desta importante obra. ------------------------- 

- (Obra de enchimento da Praia da Barra), dando conta que está marcada para a próxima 

quarta-feira, no período da manhã, uma reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente, 

onde irá ser reduzida a escrito a consignação da empreitada que irá proceder ao enchimento de 

areia da Praia da Barra, estimando que as referidas obras, avancem nesse mesmo dia ou no dia 

seguinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Importa ainda informar, que o acesso à praia será feito por “bandas” a partir da rotunda, sem 

que haja envolvência de camiões dentro da malha urbana, e que, tal enchimento se fará no 

sentido Norte/Sul. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente esta questão, interveio o Sr. Vereador Pedro Martins, que questionou o Sr. 

Presidente da Câmara relativamente ao prazo contratual que definido para a conclusão da 

aludida obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na resposta, o Sr. Presidente da Câmara afirmou que o prazo contratual para a referida obra 

é de quatro (4) meses, podendo este prazo ser encurtado tomando em consideração os meios 

colocados ao serviço da obra, mormente os meios materiais (número de camiões envolvidos), 

e os meios humanos (número de trabalhadores e de horas diárias/semanais, postos à realização 

da obra), faltando analisar os custos que eventualmente estejam associados à envolvência de 

tais meios. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- (Problemas Sociais – Gafanha de Aquém). Sobre este assunto, interveio o Sr. Vereador 

José Vaz, que focou a sua intervenção no âmbito dos problemas sociais (prostituição e tráfico 

de estupefacientes), nas imediações do designado “acampamento de ciganos”, na Gafanha de 

Aquém, querendo saber, essencialmente, qual o acompanhamento que está a ser feito por 

parte da Câmara Municipal, e quais as medidas que eventualmente estejam a ser tomadas no 

sentido de obviar a esta realidade. ------------------------------------------------------------------------ 

Na resposta, usou da palavra o Sr. Vereador Paulo Costa, que afirmou estar a Câmara 

Municipal atenta a todos os problemas sociais que foram levantados, e que há um trabalho 

recorrente de intervenção social nessa área. “Já lá fomos com diferentes instituições sociais, e 

reunimos com a GNR”; “a questão da prostituição é um problema social, não é crime, e é 

nesse âmbito que a CMI está envolvida”, referiu aquele Vereador. --------------------------------- 

- (Esplanada Illiabum). Sobre esta matéria, o Sr. Vereador José Vaz, deu conta da situação 

pouco recomendável que ali se vive, muito em especial, o lixo que se acumula naquela zona, a 

prática de tráfico de estupefacientes (mesmo durante o dia), bem como o barulho excessivo 

que é feito fora de horas, por força do Bar que ali se encontra. No entendimento daquele 

Vereador, nota-se claramente a falta de efetivos da GNR no patrulhamento da Cidade de 

Ílhavo em geral, e daquela zona em particular, não aceitando no entanto que, face às queixas 
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dos moradores, a GNR responda que o citado estabelecimento comercial tem licença até às 

duas da madrugada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Na resposta, o Sr. Presidente da Câmara afirmou que a Câmara Municipal está a trabalhar 

em colaboração com as forças de segurança, no sentido de ser possível encontrar uma forma 

de resolver este assunto (tanto quanto relativamente a questões desta natureza isso é possível), 

informando ainda que a licença que o citado estabelecimento dispõe, se circunscreve à 

restauração, e não a “casa de espetáculos”. Foi ainda sublinhado, por parte do Sr. Presidente 

da Câmara que, atentas as condições (ou falta delas) do atual Quartel da GNR de Ílhavo, a 

CMI colocou à disposição daquela força policial o Edifício da antiga Escola da Nª Sr.ª do 

Pranto, cabendo-lhes apenas fazer as obras de recuperação e de adaptação, de modo a que 

possa haver condições para um aumento do número de militares à disposição daquela força de 

segurança. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria nº. 90, do dia seis de maio do ano de dois mil e 

catorze, pelo qual foi tomado conhecimento que no cofre existiam as importâncias de € 

1.922.128,99 (um milhão, novecentos e vinte e dois mil, cento e vinte e oito euros e noventa e 

nove cêntimos), respeitante a Dotações Orçamentais e € 683.188,39 (seiscentos e oitenta e 

três mil, cento e oitenta e oito euros e trinta e nove cêntimos), respeitante a Dotações não 

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. -------------------------------------------------------------------- 

Presente a Ata número 07, da reunião ordinária realizada no dia dezasseis de abril, do ano de 

dois mil e catorze. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

Em minuta, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento do seguinte expediente: ----- 
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- Ofício proveniente do Clube Minigolfe da Costa Nova, com a referência C14010, datado de 

22 de abril do corrente ano, através do qual e em síntese, o citado Clube vem agradecer à 

CMI, na pessoa do seu Presidente, Eng.º Fernando Caçoilo, o apoio dado no âmbito das duas 

provas levadas a efeito em março e abril, pp; ----------------------------------------------------------  

- Documento proveniente da “Turismo do Centro de Portugal”, dando conta das decisões 

tomadas em Assembleia Geral, realizada no pretérito dia 30 de abril------------------------------- 

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

PROTOCOLOS. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presentes os seguinte dois Protocolos, aqui dados por integralmente transcritos: ----------------- 

1º - PROTOCOLO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE ESPÓLIO FÍSICO E 

DOCUMENTAL, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÍLHAVO E OS 

ESTALEIROS NAVAIS DE VIANA DO CASTELO, SA – RATIFICAÇÃO. -------------- 

2º - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

COORDENADO E COOPERANTE DOS GRUPOS DE ENTREAJUDA PARA A 

PROCURA DE EMPREGO (GEPE) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ÍLHAVO E O INSTITUTO PADRE ANTÓNIO VIEIRA – IPAV – RATIFICAÇÃO. --- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar os presentes protocolos. -------------------- 

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

PESSOAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REDUÇÃO REMUNERATÓRIA NOS TERMOS DO OE/2014 - CONTRATOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (AVENÇAS) – INFORMAÇÃO/PROPOSTA. ------------ 

Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe do qual se destaca a informação 

elaborada pela Técnica Superior da Subunidade de Recursos Humanos, Manuela Lameira, 

datada de 02MAI14, corroborada pelo respetivo Chefe de Divisão, Rui Farinha, aqui dada por 

integralmente transcrita, na qual e em síntese, se dá conta da aplicação da citada exigência 

legal (redução remuneratória) aos contratos de prestação de serviços incluindo renovações a 

partir do montante de 675 euros ao contrário dos 1.500 euros praticados até aqui, com efeitos 

a 01 de janeiro e consequentemente à necessidade de regularizar os processos já presentes à 

Câmara em 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sobre a presente informação, recaiu o seguinte despacho/proposta do Sr. Presidente da 

Câmara: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

05MAI14”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARECER PRÉVIO – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA – JOÃO 

PEDRO MADAIL REGADO – PROPOSTA. ------------------------------------------------------ 

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

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

1- A informação do Diretor dos Centros Culturais, Dr. José Pina, em anexo; ------------------- 

2- A informação da DAG/Subunidade Orgânica de Recursos Humanos, também em anexo; -- 

3- Que na Câmara Municipal de Ílhavo não existem trabalhadores com formação na área da 

Produção Executiva; --------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Que se trata da execução de um trabalho específico, de natureza excecional e limitado no 

tempo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5- Que estão cumpridos os restantes requisitos exigidos para a contratação em causa, 

nomeadamente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1- O prestador de serviços indicado tem a sua situação regularizada perante a segurança 

social e as finanças; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

5.2- Não existe pessoal em situação de mobilidade especial apto para o desempenho das 

funções subjacentes às contratações em causa; --------------------------------------------------------- 

5.3- Encontra-se assegurado o devido cabimento orçamental; --------------------------------------- 

5.4- Não se aplica a redução remuneratória. ------------------------------------------------------------ 

Proponho, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos da alínea a) do n.º 2 do art. 35º da Lei 75/2013, de 12/09, conjugado com a Lei n.º 

83-C/2013, de 31/12, que aprovou o Orçamento de Estado para 2014, designadamente no seu 

n.º 4 e 11 do artigo 73º, bem como no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, na sua alínea a) do 

n.º 1 do art. 20º e ainda no art. 35º da Lei 12-A/2008, de 27/02, que: ------------------------------- 

a) A Câmara Municipal emita o necessário parecer prévio; ------------------------------------------ 
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b) Consequentemente proceda à contratação do Produtor João Pedro Madaíl Regado, em 

regime de prestação de serviços (tarefa) pelo período de quatro meses (maio a agosto de 

2014), e pelo valor mensal de 750,00€, acrescidos de IVA, se devido. ----------------------------- 

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

Ass.) Fernando Fidalgo Caçoilo, ------------------------------------------------------------------------- 

02MAI14”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARECER PRÉVIO – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA – RODOLFO 

BARRETO ALVES – PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

1- A informação dos serviços DAG/SORH, em anexo; ----------------------------------------------- 

2- Que é fundamental dar continuidade ao trabalho até agora desenvolvido pelo Gabinete 

Técnico Florestal Municipal, no qual se destaca o técnico aqui em causa; ------------------------- 

3- Que as despesas de funcionamento do referido Gabinete, nas quais se incluem os encargos 

com recursos humanos, continuam a ser financiadas pelo ICNF - Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas; ---------------------------------------------------------------------------------- 

4- Que na Câmara Municipal de Ílhavo não existem trabalhadores com formação na área da 

Engenharia Florestal; -------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - As limitações a que os Municípios estão sujeitos no que respeita ao recrutamento de novos 

trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas, designadamente a 

obrigatoriedade de redução de pessoal que tem vindo a ser sucessivamente imposta pelos 

últimos Orçamentos de Estado. --------------------------------------------------------------------------- 

6 - Que Rodolfo Barreto Alves (eng.), tem vindo a desempenhar a sua função, demonstrando 

elevado nível de profissionalismo, dedicação e interesse, destacando-se o seu gosto pelo 

trabalho de equipa, o relacionamento com os colegas, superiores e munícipes e a célere e 

competente resposta às solicitações; --------------------------------------------------------------------- 

7 - Que Rodolfo Barreto Alves (eng.) tem executado, com elevada qualidade, diversas tarefas 

e iniciativas como o acompanhamento da atividade da Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta, a execução anual do Plano Operacional Municipal, a revisão do Plano Municipal de 
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Defesa da Floresta e sua implementação, o programa “Woodwatch – De olho na Floresta”, 

acompanhamento e formação dos jovens nos programas de ocupação de tempos livres, 

diversas acções de sensibilização e de vigilância, entre outras; -------------------------------------- 

8 - Que estando reunidos os restantes requisitos exigidos para a renovação do contrato em 

causa, nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------------- 

8.1- O contratado tem a sua situação regularizada perante a segurança social e as finanças; ---- 

8.2- Não existe pessoal em situação de mobilidade especial apto para o desempenho das 

funções subjacentes à contratação em causa; ----------------------------------------------------------- 

8.3- Encontra-se assegurado o devido cabimento orçamental; --------------------------------------- 

8.4- Será aplicada a redução remuneratória nos termos da informação anexa. -------------------- 

Proponho ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos da alínea a) do n.º 2 do art. 35º da Lei 75/2013, de 12/09, conjugado com a Lei n.º 

83-C/2013, de 31/12, que aprovou o Orçamento de Estado para 2014, designadamente no seu 

n.º 4 e 11 do artigo 73º, bem como no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, na sua alínea a) do 

n.º 1 do art. 20º e ainda no art. 35º da Lei 12-A/2008, de 27/02, que: ------------------------------- 

a) A Câmara Municipal emita o necessário parecer prévio; ------------------------------------------ 

b) Consequentemente proceda à renovação do contrato do Eng. Florestal Rodolfo Barreto 

Alves, aplicando-se a redução remuneratória com efeitos à data da renovação (junho de 2014). 

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

Ass.) Fernando Fidalgo Caçoilo, ------------------------------------------------------------------------- 

02MAI14”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

APROVISIONAMENTOS. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

COMPARTICIPAÇÕES PUBLICITÁRIAS – RATIFICAÇÕES. ----------------------------- 

Presentes as seguintes duas Ordens de Pagamento, autorizadas pelo Sr. Presidente da Câmara:  

1ª - Com o n.º 1220, datada de 08ABR14, no valor de 3.075,00 €, referente a “publicidade na 

revista negócios Portugal”, inserta em “Guidetarget, Lda.”. -----------------------------------------                               

2ª - Com o n.º 1406, datada de 28ABR14, no valor de 199,27 €, referente a “spots 

publicitários sobre a abertura das comemorações dos 500 anos da outorga do Foral 
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Manuelino, no dia 08 de março, no CCI”, emitida pela “Terra Nova – Cooperativa de 

Radiodifusão A. Cultural, CRL”. -------------------------------------------------------------------------  

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar as decisões do Presidente. ------------------ 

LIBERTAÇÃO DE GARANTIAS BANCÁRIAS E RESTITUIÇÃO DE REFORÇOS 

DE CAUÇÃO - AQUISIÇÃO DE PORTÁTEIS / PROCEDIMENTO N.º 33/SIM-2010 – 

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

Presente a informação supra, datada de 08ABR14, elaborada pelo Responsável do GIM – 

Gabinete de Informática e Modernização, Ricardo Ribeiro, complementada pela informação 

de Narino Santos, Assistente Técnico, da Subunidade de Compras, Aprovisionamento e 

Património, corroborada pelo Chefe da DAG, Rui Farinha, aqui dada por integralmente 

transcrita, na qual e em síntese, se sugere a libertação de 25% do valor da caução inicial, à 

firma: “Basedois – Informática e Telecomunicações, Lda.”., dado que a empresa tem 

cumprido com a assistência e garantia previstas no caderno de encargos e o pedido está de 

acordo com o permitido legalmente (D.L. 149/2012, de 12/07). ------------------------------------- 

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

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

INDEMNIZAÇÃO A TERCEIROS POR PREJUÍZOS. ----------------------------------------- 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INFORMAÇÃO. ---------------------------- 

Presente a informação supra, elaborada pelo Chefe da DGESU, Pedro Nunes, datada de 

30ABR14, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se dá conta que, na 

sequência da participação de danos na sua viatura, formulada pelo Sr. Armando Rocha, 

motivada pela projeção de uma pedra na sequência de trabalhos de jardinagem levados a 

efeito por trabalhadores da CMI, (corte de relva na Rotunda da Gafanha de Aquém), situação 

esta devidamente verificada pelo testemunho do trabalhador Agostinho Rocha, há o dever de 

indemnizar o queixoso do prejuízo causado. ----------------------------------------------------------- 

Nos termos da respetiva apólice, é da responsabilidade do Município o pagamento da franquia 

em danos materiais em 10% do valor do sinistro no mínimo de 250,00 €. ------------------------- 

Deste modo, e tomando em consideração o valor da reparação dos danos causados na citada 

viatura, que importam em 125,64 €, compete à CMI suportar a respetiva indemnização. ------- 

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



 
 
  07-05-2014 

 

9 

PROCESSO DE EXPROPRIAÇÃO RELATIVO À CONSTRUÇÃO DA “VIA DE 

ACESSO AO PARQUE DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO” – PROPOSTA DE AQUISIÇÃO 

XI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Na sequência do prosseguimento dos trâmites do Processo de Expropriações, da realização 
das notificações enviadas aos interessados, e no seguimento das conversações realizadas com 
os proprietários dos terrenos necessários à realização da obra, constata-se que alguns 
aceitaram a proposta da Câmara Municipal, verificando-se algumas alterações ao constante 
nas deliberações da Câmara Municipal de 6 de Abril e de 1 de Junho de 2011; ------------------- 
Que através de informações prestadas pelos proprietários das parcelas em causa, verificaram-
se algumas imprecisões relativamente ao constante nas referidas deliberações da Câmara 
Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nestes termos propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------- 
– A Câmara Municipal no uso da competência que lhe é conferida pela alínea g), n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/201399, de 12 de Setembro, delibere a aquisição da seguinte parcela 
de terreno, nas seguintes condições: --------------------------------------------------------------------- 
- Parcela n.º 26 – Área a expropriar – 455,00 m2, a que acresce a parcela sobrante de 
146,00m2, a adquirir para o domínio privado municipal (encargo total – 3.834,38 euros). ------ 
A destacar do prédio rústico, sito em Outeiro, Freguesia de S. Salvador, deste Concelho, 
composto por terra de cultura, com a área 1600 m2, que confronta de Norte com João António 
Mastrago, do Sul com herdeiros de João Pedro Ribas, do Nascente e do Poente com valado, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 5386 e descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o n.º 8234/19980317. ------------------------------------------------------------------------ 
Proprietário: Herança Indivisa de Manuel Marques Vidal Júnior: Silvina da Silva Mastrago, 
viúva, residente na Rua da Circunvalação, nº52, Lugar da Moita, Aveiro; Rosa da Silva Vidal, 
casada c/ Manuel Rodrigues Figueira, residentes na Rua do Viso, Santa Joana, Aveiro; 
Manuel da Silva Vidal, casado c/ Marina de Jesus da Silva Quintero, residentes na Rua da 
Circunvalação da Moita, nº52, Lugar da Moita, Aveiro; Herança Indivisa de Maria Fernanda 
da Silva Vidal; - Nelson Manuel da Silva Paiva, casado c/ Alexandra Isabel Rodrigues Neto, 
residentes na Rua das Quintas, nº22, Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, Aveiro; - 
Andreia Patrícia da Silva Paiva, solteira, residente na Rua da Granja, nº47, Oliveirinha, 
Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente da Câmara, ---------------------------------------------------------------------------------- 

Ass.) Fernando Fidalgo Caçoilo, ------------------------------------------------------------------------- 

02MAI14”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

DEVOLUÇÃO DE TAXAS – PROGRAMA MUNICIPAL “FÉRIAS DIVERTIDAS - 

PÁSCOA 2014” – PEDIDO DE REEMBOLSO – INFORMAÇÃO - DESPACHO - 

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

Presente a informação supra, elaborada pelo Gestor Desportivo, José Baptista, datada de 

10ABR14, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se sugere a aceitação 

de um pedido de reembolso no valor de 90,00 € (noventa euros), relativo à desistência da 

inscrição de dois educandos da munícipe “Cristina Matias”, face a situações familiares 

imprevistas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a presente informação, recaiu o seguinte despacho do Sr. Presidente da Câmara: --------- 

“Deferido, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11ABR14”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

RECONVERSÃO DO LOGRADOURO DA CASA DO GAVETO DA AVENIDA 25 DE 

ABRIL / CASA N.º 58 DA RUA DE SANTO ANTÓNIO – ERROS E OMISSÕES - 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação supra, elaborada pela Chefe da DOIA, Paula Oliveira, datada de 

05MAI14, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se dá conta de uma 

lista de erros e omissões relativa aos trabalhos efetuados referenciados em título, e que se 

encontram discriminados e justificados em documentos anexos à presente informação. --------- 

Analisadas as listas apresentadas, os projetistas consideram ser de aceitar os erros e omissões 

acima referenciados. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Os erros e omissões aceites, não conduzem à alteração do preço base. ----------------------------- 
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Sugere ainda, que o novo prazo de entrega das propostas passe a ser o dia 09 de maio do 

corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a presente informação, recaiu o seguinte despacho/proposta do Sr. Presidente da 

Câmara: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Deferido de acordo com a informação. ----------------------------------------------------------------- 

05MAI14”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CIDADANIA E IGUALDADE. ------------------------------------------------------------------------ 

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS CARENCIADOS – 

COMPARTICIPAÇÃO NO PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A ÁGUA, 

SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS – PROPOSTA. -------------------------------------- 

Presente a seguinte proposta elaborada pelo Sr. Vereador, Paulo Teixeira Costa: ---------------- 

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

1.º - O enquadramento legal previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu artigo 33º 

n.º 1, alínea v), conjugado com a atribuição que é conferida aos Município no âmbito da ação 

social pelo artigo 23º n.º 2 alínea h) do mesmo diploma legal; -------------------------------------- 

2.º - O previsto no Regulamento Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, 

aprovado em reunião do Executivo Municipal de 15 de junho de 2011 e da Assembleia 

Municipal de 22 de junho de 2011, nomeadamente no que diz respeito ao seu artigo 4.º, n.º 2, 

alínea e) “comparticipação no pagamento da fatura relativa a água saneamento e resíduos 

sólidos“. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.º - Os pedidos de comparticipação solicitados por cinco indivíduos e/ou agregados 

familiares e as respetivas Informações Sociais que se anexam. -------------------------------------- 

4.º - Que a presente despesa que se pretende comprometer se encontra assegurada e cativada 

pela proposta de cabimento n.º 110 de 10/01/2014, pelo que, ---------------------------------------- 

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

Que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere a atribuição do seguinte apoio, ao abrigo do 

Regulamento do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados: -------------- 
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- Uma comparticipação no pagamento da fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos 

no valor de 90%, pelo período de 12 meses; ------------------------------------------------------------ 

- Três comparticipações no pagamento da fatura relativa a água, saneamento e resíduos 

sólidos no valor de 70%, pelo período de 12 meses; -------------------------------------------------- 

- Uma comparticipação no pagamento da fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos 

no valor de 40%, pelo período de 12 meses. ------------------------------------------------------------ 

O Vereador do Pelouro da Cidadania e Igualdade, ---------------------------------------------------- 

Ass.) Paulo Teixeira Costa, ------------------------------------------------------------------------------- 

29ABR14”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

XIII CONCURSO LITERÁRIO JOVEM – INFORMAÇÃO – TOMADA DE 

CONHECIMENTO. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação supra, datada de 22ABR14, elaborada pela Sr.ª Vereadora com o 

Pelouro da Juventude, Beatriz Martins, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em 

síntese, se elenca e discrimina o conjunto de alunos das Escolas do Município de Ílhavo que 

concorreram ao aludido Concurso Literário e que foram premiados, bem como os Prémios 

“Escola”, atribuídos a Escolas do Concelho. ----------------------------------------------------------- 

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

PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES (PMOTL) 2014 – 

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

Presente a seguinte proposta elaborada pela Sr.ª Vereadora, Beatriz Martins: --------------------- 

- “Introdução: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A ocupação dos tempos livres dos jovens com atividades salutares para as quais tenham um 

qualquer tipo de apetência e que se revistam de um claro interesse para a comunidade, tem 

sido amplamente aceite como sendo um importante meio de valorização pessoal, contribuindo 

de forma marcante para a formação da sua personalidade, incrementando a sua autoconfiança, 

a sua capacidade de organização, o seu espírito de equipa e de entreajuda, ao mesmo tempo 

que funciona como um excelente complemento à sua formação académica. ---------------------- 
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Atenta a esta realidade, a Câmara Municipal de Ílhavo implementou em 1999 o Programa 

Municipal de Ocupação de Tempos Livres (PMOTL), orientado para os jovens entre os 16 e 

os 30 anos (inclusive) e suportado integralmente pelo Orçamento camarário, que ano após ano 

tem permitido a dezenas de jovens ocupar os meses de julho e agosto com atividades de 

índole diversa, de uma forma ativa, empenhada e responsável. -------------------------------------- 

Nessa medida, dando cumprimento ao disposto no Plano de Atividades da Autarquia para o 

ano de 2014, a Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), por intermédio do seu Pelouro da 

Juventude, pretende levar a cabo mais uma edição do Programa Municipal de Ocupação de 

Tempos Livres (PMOTL), durante os meses de julho e agosto. ------------------------------------- 

O PMOTL 2014 é composto por vários projetos, cuja duração varia entre um e dois meses. A 

realização da Biblioteca de Verão, durante o mês de agosto no relvado da Praia da Costa Nova 

e na Praia da Barra. Este projeto, que será acompanhado por um técnico superior da BMI e 

com experiência na realização e animação deste tipo de Espaços, envolverá 21 jovens 

monitores do PMOTL, tendo como principal objetivo a ocupação salutar dos tempos livres 

dos jovens do nosso Município. -------------------------------------------------------------------------- 

Existirão ainda mais três Projetos também da responsabilidade da Autarquia: Animação de 

Espaços Lúdicos e Culturais, com uma duração de dois meses (julho e agosto), ocupando 18 

jovens em julho e 16 em agosto, Apoio Administrativo em Projetos da CMI, com uma 

duração de dois meses (julho e agosto), ocupando 7 jovens em julho e 12 em agosto, e 

Educação Ambiental e Proteção Civil, com uma duração de dois meses (julho e agosto), 

ocupando 8 jovens em julho e 8 em agosto. ------------------------------------------------------------ 

Como complemento aos Projetos geridos diretamente pela CMI, existirão dois Projetos, um 

de Apoio à Terceira Idade, gerido pelas Paróquias de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, e um de 

Apoio à Infância, gerido pela Paróquia de Ílhavo, que ocuparão 6 jovens durante o mês de 

agosto e que serão integrados no PMOTL. ------------------------------------------------------------- 

O PMOTL 2014 terá as inscrições abertas a partir do dia 07 de maio até 07 de junho, sendo os 

candidatos selecionados através da análise dos formulários e chamados até ao dia 12 de junho 

para uma entrevista, que se realizará nos dias seguintes. Os resultados da entrevista serão 

afixados na CMI no final da tarde do dia 20, seguindo-se uma ação de formação no dia 27 de 

junho. No caso dos projetos a decorrer apenas durante o mês de agosto, a formação acontecerá 
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a 28 de julho. O número de vagas por turno poderá não ser preenchido na sua totalidade, caso 

se verifique, nomeadamente, a inexistência de um número suficiente de candidatos que 

satisfaçam os critérios de seleção. ------------------------------------------------------------------------ 

Os projetos com a duração de dois meses serão divididos em dois turnos de um mês, podendo 

o mesmo jovem candidatar-se aos dois turnos ---------------------------------------------------------- 

Os Projetos -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projeto A – Biblioteca de Verão – Costa Nova e Barra ------------------------------------------- 

A Biblioteca de Verão – Costa Nova funcionará entre as 09h30 e as 18h30 horas, com 

intervalo para almoço das 13h00 às 14h30, no relvado. A Biblioteca de Verão – Barra, 

funcionará das 10h às 18h em horário contínuo. O público alvo serão as crianças e 

adolescentes dos 6 aos 12 anos (para as atividades de ocupação de tempos livres) e o público 

em geral para o acesso a publicações periódicas e serviço de literatura para empréstimo. O 

acompanhamento técnico será garantido por um responsável devidamente habilitado para o 

efeito. Este Projeto envolverá 21 jovens que animarão os referidos espaços, sendo-lhes 

fornecido formação e apoio adequado pela Coordenadora Técnica do projeto e pela Câmara 

Municipal de Ílhavo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

No dia 28 de julho os jovens terão uma formação em sala, ministrada pela Coordenadora 

Técnica, com a duração de 4 horas. ---------------------------------------------------------------------- 

Coordenadora Técnica: Lisete Cipriano (dra.) --------------------------------------------------------- 

Total de Monitores: 20 jovens ---------------------------------------------------------------------------- 

Responsável Operacional: 1 jovem ---------------------------------------------------------------------- 

Número total de jovens envolvidos: 21 jovens --------------------------------------------------------- 

Nota: Para o cargo de Responsável Operacional dar-se-á preferência aos Candidatos com 

maior idade, maior experiência na área e com perfil de liderança de grupos de jovens. ---------- 

O Responsável Operacional terá a seu cargo a Coordenação dos Espaços e as suas folgas 

serão asseguradas por um funcionário da CMI. A Coordenadora Técnica será responsável pela 

formação e acompanhamento técnico dos jovens, deverá zelar pelo bom funcionamento das 

Bibliotecas de Verão, bem como por todas as questões relacionadas com a ligação à CMI. ---- 

Projetos B e C - OTL das Paróquias ------------------------------------------------------------------ 

Os Projetos da Paróquia de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré que a CMI apoiará, consistem: ---- 
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- num Projeto de Apoio à Infância no âmbito da Obra da Criança e do Lar do Divino 

Salvador – ajuda às Educadoras de Infância, OTL’s das crianças, jogos, apoio à cozinha, etc. 

O acompanhamento destas ações é assegurado pelos responsáveis de cada instituição. --------- 

- num Projeto de Apoio à Terceira Idade no âmbito do Lar de São José e do Lar da N. Sra. 

da Nazaré (entretenimento, companhia, servir refeições, etc.). O acompanhamento destas 

ações é assegurado pelos responsáveis de cada instituição. ------------------------------------------ 

O primeiro projeto envolverá 2 jovens e o segundo 4, ambos durante 5 horas por dia / 5 dias 

por semana (agosto). --------------------------------------------------------------------------------------- 

Projeto D - Animação de Espaços Lúdicos e Culturais -------------------------------------------- 

O Projeto de Animação de Espaços Lúdicos e Culturais consta da dinamização de espaços da 

CMI, assim como da dinamização de diversas iniciativas que irão decorrer durante os meses 

de julho e agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Animação e acompanhamento de exposições no Centro Cultural de Ílhavo, ocupando 2 

jovens, 4 horas por dia cada um / 5 dias por semana (julho). ----------------------------------------- 

b) Dinamização de projetos de ocupação dos tempos livres de crianças, ocupando 2 jovens, 4 

horas por dia cada um / 5 dias por semana (julho e agosto). ----------------------------------------- 

c) Apoio à realização de ações culturais ou desportivas diversas, ocupando 3 jovens, 4 horas 

por dia cada um / 5 dias por semana (julho e agosto). ------------------------------------------------- 

d) Dinamização do Museu Marítimo de Ílhavo, Navio Museu Santo André, ocupando 3 

jovens, 4 horas por dia cada um / 5 dias por semana em julho e 4 jovens dia, 4 horas por dia 

cada um / 5 dias por semana em agosto. ---------------------------------------------------------------- 

e) Dinamização dos Fóruns Municipais da Juventude, ocupando 4 jovens, 4 horas por dia 

cada um / 5 dias por semana em julho e 3 jovens dia, 4 horas por dia cada um / 5 dias por 

semana em agosto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Dinamização dos Postos de Turismo de Ílhavo, Praia da Barra e Costa Nova, ocupando 4 

jovens, 4 horas por dia cada um / 5 dias por semana (julho e agosto). ------------------------------ 

Projeto E - Apoio Administrativo em projetos da Câmara Municipal de Ílhavo ------------ 

Este projeto desenvolver-se-á na Câmara Municipal de Ílhavo, ocupando 7 jovens, 4 horas por 

dia cada um / 5 dias por semana em julho e 12 jovens, 4 horas por dia cada um / 5 dias por 
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semana em agosto. Para este projeto é necessário possuir conhecimentos de informática na 

ótica do utilizador. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Projeto F - Educação Ambiental e Proteção Civil -------------------------------------------------- 

A Campanha de Educação Ambiental no âmbito das Bandeiras Azuis das Praias da Costa 

Nova e Barra, consistirá na realização de diversas ações de sensibilização nas praias e na 

floresta (distribuição de panfletos, realização de jogos, vigilância da floresta, limpeza das 

praias, etc.). Este projeto ocupará 8 jovens, 4 horas por dia cada um / 5 dias por semana em 

julho e 8 jovens, 4 horas por dia cada um / 5 dias por semana em agosto. ------------------------- 

A todos os jovens será ministrada adequada formação inicial. --------------------------------------- 

Todas as dúvidas ou omissões relativas às presentes normas regentes serão resolvidas pela 

Câmara Municipal de Ílhavo. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora do Pelouro da Juventude, ------------------------------------------------------------------ 

Ass.) Beatriz de Fátima Clemente Martins, ------------------------------------------------------------- 

30ABR14”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

PROGRAMA MUNICIPAL “FÉRIAS DIVERTIDAS – VERÃO 2014” – 

INFORMAÇÃO PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação supra, elaborada pelo Gestor do Desporto, José Baptista, datada de 

05MAI14, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se sugere a realização 

do Programa Municipal referenciado em título, entre os dias 16 de junho e 31 de agosto do 

corrente ano, destinado a crianças com idades compreendidas entre os 06 e os 15 anos, nos 

termos e condições previstos nas Normas que se encontram anexadas à presente informação e 

dela fazem parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a presente informação, recaiu o seguinte despacho/proposta do Sr. Presidente da 

Câmara: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

05MAI14”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ENSINO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS EDUCATIVOS (PAPE) / 2014 – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL - (TRANSFERÊNCIAS CORRENTES) - 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação supra, elaborada pela Assessora do Presidente para a Educação, Ana 

Seabra, datada de 05MAI14, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, e 

relativamente ao desenvolvimento do Programa Municipal referenciado em título, se sugere a 

atribuição de subsídios a cada um dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Ílhavo, nos 

seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação: 700€ (setecentos euros); ----------------- 

- Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré: 1.400€ (mil e quatrocentos euros); ---------- 

- Agrupamento de Escolas de Ílhavo: 1.400€ (mil e quatrocentos euros); -------------------------- 

Sobre a presente informação, recaiu o seguinte despacho/proposta do Sr. Presidente da 

Câmara: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Concordo. Enviar à Câmara para aprovação. ---------------------------------------------------------- 

05MAI14”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Pelas 16.30 horas, hora destinada à audição do público, e dado que não se encontrava presente 

no Salão Nobre onde decorria a reunião, nenhum munícipe a quem pudesse ser concedida a 

palavra, foi, ato imediato, pelo Sr. Presidente da Câmara, dada continuidade à Ordem do Dia.  

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

ABASTECIMENTO. ------------------------------------------------------------------------------------- 

ABERTURA DE CONCURSO POR HASTA PÚBLICA – LOJAS E BANCAS NO 

MERCADO MUNICIPAL DA COSTA NOVA – PROPOSTA. --------------------------------

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

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

- Que, presentemente, se encontram vagas quatro lojas e duas bancas no setor do peixe no 

Mercado da Costa Nova: ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Que urge conjugar o interesse recíproco de alguns particulares na sua utilização e o da 

Câmara Municipal em rentabilizar estes espaços cumprindo, assim, o seu regulamento; -------- 
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Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.º- Que se proceda, de imediato, à abertura de concurso por hasta pública nos termos 

estabelecidos no artigo 11.º do Regulamento do Mercado Municipal da Costa Nova, 

publicado por Edital de 17 de fevereiro de 2012. ------------------------------------------------------ 

2.º- Que a Comissão, a que se refere a alínea c) do já referido artigo 11.º do dito Regulamento 

Municipal e que há-de dirigir a praça, fique assim constituída: -------------------------------------- 

EFECTIVOS: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Presidente da Comissão – Eng. Marcos Labrincha Ré, Vice-Presidente. ----------------------- 

- Vogal – Eng.º Paulo Sérgio Teixeira Costa, vereador em regime de permanência; ------------- 

- Vogal -  Dr. Rui Manuel Pais Farinha, Chefe da D.A.G; ------------------------------------------- 

SUPLENTES: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Eng.º Pedro Manuel Silva Nunes, Chefe da DGESU; ----------------------------------------------- 

- António Emanuel da Rocha Marques, Coordenador Técnico; -------------------------------------- 

O 1º vogal efetivo, substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos. ---------------------- 

3.º - Que os valores base de licitação sejam os seguintes: ------------------------------------------- 

Lojas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Loja A (15,00 m2) – € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) ------------------------------------------ 

- Loja B (16,00 m2) –  € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) ------------------------------------------ 

- Loja C (17,00 m2) –  € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) ------------------------------------------ 

- Loja D (16,00 m2) –  € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) ----------------------------------------- 

Bancas de Peixe: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- n.º 56 – € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) ----------------------------------------------------- 

- n.º 38 – € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) ----------------------------------------------------- 

4.º - Que os valores dos lanços, fiquem, desde já, estabelecidos da seguinte maneira: ----------- 

Lojas - € 100,00 (cem euros) ------------------------------------------------------------------------------ 

Bancas de Peixe - € 50,00 (cinquenta euros) ----------------------------------------------------------- 

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

Ass.) Fernando Fidalgo Caçoilo, ------------------------------------------------------------------------- 

28ABR14”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARQUE MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. -------------------------------------------------------- 

RENDAS APOIADAS – RESOLUÇÃO DE CONTRATO PELO SENHORIO (CMI), 

RELATIVAMENTE À INQUILINA “LÚCIA MARIA ROCHA FIGUEIREDO” – 

“FOGO HABITACIONAL SITO NA RUA DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 

ÍLHAVO” - INFORMAÇÃO/PROPOSTA. -------------------------------------------------------- 

Presente a informação supra, elaborada pela Técnica Superior da DASS, Susana Marques, 

datada de 28ABR14, corroborada pela respetiva Chefe de Divisão, Mónica Batista, aqui dada 

por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se dá conta dos pressupostos inerentes à 

intenção de resolver o contrato relativo à inquilina da habitação referenciada em título, 

pertença da CMI, designadamente a falta de pagamentos de rendas e o não cumprimento do 

plano para recuperação do referido atraso. -------------------------------------------------------------- 

Sobre a presente informação, recaiu uma proposta de concordância do Sr. Vereador Paulo 

Teixeira Costa: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Concordo. Ao Sr. Presidente da Câmara, -------------------------------------------------------------- 

02MAI14”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS. --------------------------------------

Presente o seguinte Auto de Vistoria e Medição de Trabalhos: -------------------------------------- 

- Da Empreitada “Centro Sócio - Cultural e Extensão de Saúde da Costa Nova” – 6ª Situação 

Contratual, no valor de € 37.261,25 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta e um euros e vinte e 

cinco cêntimos), com IVA incluído, adjudicada à firma: Constarte – Construções, SA. --------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar o presente auto e proceder ao pagamento.  

E nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada eram 17.10 horas. ------------------------- 

Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente ata que eu,                                                  

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

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

 


