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ATA Nº. 17/2014 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

REALIZADA NO DIA UM DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

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

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e catorze, reuniu ordinariamente a 

Câmara Municipal de Ílhavo, no Salão Nobre do Edifício Municipal, sob a presidência do Sr. 

Presidente da Câmara, Fernando Fidalgo Caçoilo, e com a presença do Sr. 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 DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------- 

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria nº. 195, do dia trinta de setembro do ano de dois mil 

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

2.220.270,42 (dois milhões, duzentos e vinte mil, duzentos e setenta euros e quarenta e dois 

cêntimos), respeitante a Dotações Orçamentais e € 696.647,38 (seiscentos e noventa e seis 

mil, seiscentos e quarenta e sete euros e trinta e oito cêntimos), respeitante a Dotações não 

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

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

Presente a Ata número 16, da reunião ordinária realizada no dia dezassete de setembro 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
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Em minuta, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento do seguinte expediente: ---- 

- E-mail, enviado pela Professora Felisberta Bernardo, datado de 25.setembro.2014, através 

do qual, dá conta à Câmara Municipal de que procedeu à rescisão do seu Contrato de 

Trabalho em Funções Públicas com o Ministério da Educação, deixando por isso de lecionar, 

bem como de exercer as funções de Coordenadora do Centro Escolar da Coutada, 

aproveitando o ensejo para manifestar a sua gratidão a todos os membros do Executivo 

Municipal, pela colaboração prestada nos vários anos em que exerceu as já referidas funções 

pedagógicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

PARECER PRÉVIO - RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE AVENÇA COM OS 

ASSESSORES: ÁLVARO GARRIDO, FLORBELA SERRA, JOSÉ PINA E RUI DIAS 

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

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

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

1- Que se mantêm os pressupostos que levaram à contratação dos meus Assessores Álvaro 

Garrido, Florbela Serra, José Pina e Rui dias, conforme deliberação da Câmara Municipal de 

06 de novembro de 2013; ---------------------------------------------------------------------------------- 

2- O mérito e trabalho desenvolvido; -------------------------------------------------------------------- 

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

4- Que estão cumpridos os restantes requisitos exigidos para a renovação dos referidos 

contratos, nomeadamente: --------------------------------------------------------------------------------- 

4.1- Os contratados têm a sua situação regularizada perante a segurança social e as finanças; - 

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

4.3- Será aplicada a redução remuneratória nos termos do OE2014. -------------------------------- 

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. 32º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, que: ------------------------------ 
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A Câmara Municipal emita o necessário parecer prévio; --------------------------------------------- 

Consequentemente proceda às renovações propostas. ------------------------------------------------- 

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

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

29.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Na votação da presente proposta, os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista abstiveram-se, 

tendo os demais Membros da Câmara votado favoravelmente. -------------------------------------- 

PARECER PRÉVIO - RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE AVENÇA COM OS 

COLABORADORES: JOSÉ FERREIRA E JULIANA LOPES – PROPOSTA. ----------- 

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

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

1- A informação do Chefe da DPUP em anexo; ------------------------------------------------------ 

2- Que se mantêm os pressupostos que levaram à contratação do técnico José Alberto 

Ferreira, designadamente o facto de não haver no nosso mapa de pessoal nenhum trabalhador 

com a formação necessária para o serviço em causa e os condicionalismos legais que, no 

corrente ano e à semelhança dos anos anteriores, condicionaram a contratação de novos 

trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas; ---------------------------- 

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

4- Que estão cumpridos os restantes requisitos exigidos para a renovação dos referidos 

contratos, nomeadamente: --------------------------------------------------------------------------------- 

4.1- Os contratados têm a sua situação regularizada perante a segurança social e as finanças; - 

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

4.3- Será aplicada a redução remuneratória nos termos do OE2014. -------------------------------- 

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. 32º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, que: ------------------------------ 

a) A Câmara Municipal emita o necessário parecer prévio; ------------------------------------------ 
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b) Consequentemente proceda às renovações propostas. --------------------------------------------- 

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

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

29.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Presente as seguintes três Ordens de Pagamento, autorizadas pelo Sr. Presidente da Câmara: -- 

1ª - Com o n.º 3505, datada de 08.setembro.2014, no valor de 1.230,00 €, referente a 

“Publicidade Festival do Bacalhau”, inserta em “Global Notícias Publicações, SA”. ------------ 

2ª - Com o n.º 3569, datada de 10.setembro.2014, no valor de 276,75 €, referente a “21 spots 

publicitários «Ria A Gosto/Festival Marisco 2014»”, inserta em “Terra Nova – Cooperativa 

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

3ª - Com o n.º 3623, datado de 16.setembro.2014, no valor de 295,20 €, referente a 

“Publicidade Festival do Bacalhau/2014, no Jornal «o Ponto»”, inserta em “Palavras Lidas, 

Lda”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONTRATO DE PRÉ-INCUBAÇÃO DE IDEIAS DE NEGÓCIO E DE INCUBAÇÃO 

DE EMPRESAS DO CIEMAR-ÍLHAVO/INCUBADORA – ESTUDOS DE MERCADO 

NO ÂMBITO DA ECONOMIA DO MAR - FORMALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE ÍLHAVO E VALENTINA CHKONIYA E CARLOS TEIXEIRA. ------------------------ 

Presente o Contrato supra, aqui dado por integralmente transcrito. --------------------------------- 

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

OFERTA A TÍTULO GRACIOSO DE UM TERRENO EM ÍLHAVO, INSCRITO NA 

MATRIZ PREDIAL SOB O N.º 7065, DOADO POR: MARIANA FERREIRA GOMES 

E OUTRO – PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. A oferta a título gracioso à Câmara Municipal de Ílhavo, feita pela proprietária Mariana 

Ferreira dos Santos Vaz Gaspar de Barros Gomes e consentimento do seu marido Mário 

Celestino Chuva Gomes, de um terreno urbano, sito na Rua Arcebispo Pereira Bilhano, 

inscrito na matriz predial sob o número 7065, e inscrito a favor dos mesmos na Conservatória 

do Registo Predial de Ílhavo sob a inscrição14417/20130712; -------------------------------------- 

2. A utilidade que o terreno com 214 m2
, possa vir a ter em integração em zona pública 

criando uma envolvente de maior espaço para estacionamento, ou outra que oportunamente se 

possa considerar, para além de vir a integrar o Património Municipal; ----------------------------- 

3. Ser perfeitamente aceitável a justificação da doação, pelo facto dos proprietários não 

residirem próximo e terem custos anuais com a limpeza do terreno, que se encontra num 

miolo, só à Câmara interessando a sua aceitação; ------------------------------------------------------ 

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

1. A Câmara Municipal delibere a aceitação da doação do referido terreno, nos termos da 

alínea j) nº. 1 do artigo 33º. da Lei 75/2013, de 12 de Setembro. ------------------------------------ 

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

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

29.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ZONA INDUSTRIAL DA MOTA – DIREITO DE PREFERÊNCIA DO LOTE 68 

PARA O BANCO INVEST, SA – PROPOSTA. ---------------------------------------------------- 

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

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

a) o teor da notificação subscrita pela senhora agente de execução dra Sónia Teixeira, no 

âmbito do processo executivo instaurado pelo BANCO INVEST SA contra João Manuel da 

Rocha Vieira e outros, que corre termos no processo nº 5289/12.0T2AGD do Juízo de 

Execução de Águeda da Comarca do Baixo Vouga, na qual e em síntese solicita à Câmara 

Municipal de Ílhavo que, na qualidade de titular do direito de preferência na aquisição do 

prédio urbano composto pelo LOTE 68 da ZIM, sito na rua 12, da Zona Industrial da Mota, 

inscrito na matriz predial da freguesia da Gafanha da Encarnação sob o numero 4354º e 

descrito na CRP de Ílhavo no numero 2706º, se pronuncie sobre se quer exercer esse direito 
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em relação a uma proposta de aquisição do referido prédio pelo BANCO INVEST SA, pelo 

valor de 155.000,00€ e para, na eventualidade de não querer exercer esse direito, autorizar a 

transmissão do imóvel para o referido interessado; ---------------------------------------------------- 

b) que o executado, João Vieira, adquiriu aquele lote de terreno por escritura publica de 

06NOV1997, lavrada no cartório notarial privativo da Câmara Municipal de Ílhavo, sendo 

que daquela escritura fazia parte integrante um documento complementar que, no essencial, 

reproduz o teor do Regulamento Interno n.º 3/97 – AP, publicado na II.ª Série do Diário da 

República de 04.08.1997, do qual – resulta que “as empresas, singulares ou colectivas, 

adquirentes dos lotes não poderão alienar, a título gratuito ou oneroso, ou sob qualquer 

forma transferir para outrem a posse sobre a totalidade ou parte dos lotes adquiridos, sem 

que para o efeito sejam autorizadas pela Câmara Municipal de Ílhavo, que usufruirá do 

direito de preferência”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

c) que as disposições constantes do referido Regulamento Interno nº 3/97 – AP, publicado no 

Diário da República, II série, de 4-8-1997, que, á data, disciplinava as condições de venda dos 

lotes da ZIM, consagrando o direito de preferência da Câmara Municipal na transmissão de 

lotes de terreno da ZIM não previam a dispensa do exercício de tal direito; ----------------------- 

d) que foi entretanto publicado, no apêndice nº 106, do Diário da República, II série, de 15 de 

Julho de 2003, um novo Regulamento Para as Condições de Venda de Lotes da Zona 

Industrial da Mota (ampliação), cujo nº 1 do artº 6º prevê que (apenas) “durante o prazo de 

cinco anos a contar do início da laboração, as empresas singulares ou colectivas, 

adquirentes dos lotes não poderão alienar, a título gratuito ou oneroso, ou sob qualquer 

outra forma transferir para outrém a posse sobre a totalidade ou parte dos lotes adquiridos, e 

das benfeitorias nele implantadas, sem que para o efeito estejam autorizadas pela Câmara 

Municipal de Ílhavo, a qual gozará do direito de preferência”; ------------------------------------ 

e) que no referido lote o executado construiu um pavilhão industrial a coberto do processo de 

obras nº 71/99, tendo sempre cumprido zelosa e atempadamente com as suas obrigações; ----- 

f) que unidade industrial construída no referido lote 68 se encontra activa pelo menos desde 

22.05.2002, data em que foi emitida a competente licença de utilização; -------------------------- 

g) que, no exercício da sua atividade, a Administração está vinculada ao respeito pelos 

princípios ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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i. da igualdade e da proporcionalidade segundo o qual, nas suas relações com os particulares 

não pode privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito qualquer administrado 

(cfr artº 5º do CPA); ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ii. da justiça e da imparcialidade, segundo o qual deve tratar de  forma justa e imparcial todos 

os que com ela entrem em relação (artº 6º do CPA); -------------------------------------------------- 

iii. da colaboração da Administração com os particulares, segundo o qual deve actuar em 

estreita colaboração com os particulares, (artº 7º do CPA). ------------------------------------------ 

h) que se impõe, por isso, aplicar analogicamente o disposto no referido artº 6º nº 1 do 

Regulamento Para as Condições de Venda de Lotes da Zona Industrial da Mota (ampliação), 

publicado, no apêndice nº 106, do Diário da República, II série, de 15 de Julho de 2003, à 

situação em apreço; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

i) que, já há muito e em situações análogas (vide por todos a nossa deliberação de 6 de 

Outubro de 2004 que recaiu sobre o requerimento subscrito por VARIOTEC - Peças 

Metálicas de Precisão, Lda, proprietária do lote A7 da ZIM) a Câmara Municipal de Ílhavo já 

reconheceu ao proprietário que adquiriu o seu lote de terreno a coberto das disposições 

constantes do Regulamento Interno n.º 3/97 – AP, publicado na II.ª Série do Diário da 

República de 04.08.1997, o direito de alienar livremente o seu lote de terreno, desde que, 

comprovadamente, ali tivesse edificado a sua unidade industrial e a tivesse mantido em 

funcionamento por mais de 5 anos; ---------------------------------------------------------------------- 

j) que a Câmara Municipal não tem por atribuição, nem competências, para adquirir e gerir 

pelo tempo necessário até que ocorra uma alienação posterior, uma unidade industrial com as 

características das do executado, sendo-lhe de todo impossível acomodar os respetivos 

funcionários na sua estrutura orgânica e no seu quadro de encargos com pessoal; ---------------- 

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

A. Que com os fundamentos a Câmara Municipal de Ílhavo não exerça o direito de 

preferência na transmissão do lote 68 da ZIM para o Banco INVEST SA e, em consequência 

B. autorize a requerida transmissão do identificado lote 68 da Zona Industrial da Mota, de 

João Manuel da Rocha Vieira para a sociedade Banco INVEST SA; ------------------------------- 

C. Que o exercício da atividade a exercer no pavilhão industrial implantado no referido lote 

fique, na parte aplicável, sujeito às condições constantes do novo Regulamento Para as 
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Condições de Venda de Lotes da Zona Industrial da Mota (ampliação), publicado no apêndice 

nº 106, do Diário da República, II série, de 15 de Julho de 2003; ----------------------------------- 

D. Que se advirta a requerente que a autorização aqui conferida não lhe confere quaisquer 

outros direitos, nem dispensa a operação de alienação do cumprimento dos demais requisitos 

legais exigíveis, nomeadamente em matéria de licenciamento de uso e industrial se a eles 

houver lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

25.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

TAXAS E LICENÇAS – “PROCESSOS COM ISENÇÃO DE TAXAS A VÁRIAS 

ASSOCIAÇÕES LOCAIS” - INFORMAÇÃO - RATIFICAÇÃO. ---------------------------- 

Presente a informação supra, elaborada pela Assistente Técnica, Maria do Rosário Santana, 

datada de 15.setembro.2014, corroborada pelo Chefe de Divisão, Rui Farinha, aqui dada por 

integralmente transcrita, na qual e em síntese, se dá conta das Associações que, fruto das 

atividades por si realizadas no âmbito do seu Plano de Atividades, foram isentadas do 

pagamento das taxas previstas na legislação em vigor. ----------------------------------------------- 

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

“Enviar à Câmara para ratificação. ----------------------------------------------------------------------- 

16.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar as isenções de taxas. ------------------------ 

TIPOLOGIA DE PREÇOS DOS BILHETES CCI/CCGN – PARA O TRIMESTRE 

(OUTUBRO – NOVEMBRO - DEZEMBRO / 2014) – INFORMAÇÃO/PROPOSTA - 

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

Presente a informação supra, com o n.º 49, elaborada pelo Diretor do Centro Cultural de 

Ílhavo, José Pina, datada de 19.setembro.2014, aqui dada por integralmente transcrita, na qual 

e em síntese, se sugere qual a tipologia a seguir relativamente aos preços dos bilhetes para 

ambos os Centros Culturais, considerando a programação para o já citado trimestre. ------------ 

Sobre a presente informação, recaiu o seguinte despacho do Sr. Vereador, Paulo Costa: -------- 
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“Concordo. Ao Presidente da Câmara-------------------------------------------------------------------- 

29.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta, e ratificar o 

despacho do Sr. Vereador. -------------------------------------------------------------------------------- 

COMPARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES PRESENTES NO FESTIVAL DO 

BACALHAU 2014 – INFORMAÇÃO – TOMADA DE CONHECIMENTO. --------------- 

Presente a informação supra, datada de 24.setembro.2014, elaborada pelo Sr. Vereador, Paulo 

Teixeira da Costa, aqui dada por integralmente transcrita: ------------------------------------------- 

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

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

PLANEAMENTO FÍSICO. ----------------------------------------------------------------------------- 

“EU 76” - REPERFILAMENTO DA RUA JOANA GRAMATA «LADO NASCENTE», 

NO ÂMBITO DO PO N.º 252/12 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA. ---------------------------- 

Presente a informação supra, datada de 16.setembro.2014, elaborada pelo Chefe da DPUP, 

João José Carlos, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se sugere a 

aprovação do “EU 76”, nos termos e condições densificados na sobredita informação. --------- 

Sobre a presente informação, recaiu o seguinte despacho/proposta da Sr.ª Vereadora, Beatriz 

Martins: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

29.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta, nos termos da 

informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

“REVESTIMENTOS EM TAPETE BETUMINOSO 2014” – LISTA DE ERROS E 

OMISSÕES – PROPOSTA/RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------------ 

Presente a informação supra, datada de 26.setembro.2014, elaborada pela Chefe da DOIA, 

Paula Oliveira, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se sugere a 

aprovação da lista de erros e omissões referenciada em título, bem como a prorrogação do 

prazo de entrega das propostas para o dia 01.outubro.2014. ----------------------------------------- 
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Sobre a presente informação, recaiu o seguinte despacho do Sr. Presidente da Câmara: --------- 

“Aprovo a lista de erros e omissões. Enviar à Câmara para ratificação. ---------------------------- 

26.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

RENOVAÇÃO DO CONTRATO N.º 26/12 – “FORNECIMENTO DE GÁS A 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS” – INFORMAÇÃO/PROPOSTA. ------------------------ 

Presente a informação supra, datada de 26.setembro.2014, elaborada pelo Chefe da DGESU, 

Pedro Nunes, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se sugere, face à 

deliberação da CMI de 16.outubro.2013, que revogou o contrato referenciado em título, que o 

sobredito contrato de fornecimento de gás natural, outorgado com a empresa “Galp Power, 

SA”, pelo valor de 178.758,59 € (cento e setenta e oito mil, setecentos e cinquenta e oito 

euros e cinquenta e nove cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, se mantenha em 

vigor até à conclusão do novo procedimento concursal, prevendo-se que tal aconteça no 

primeiro semestre de 2015. -------------------------------------------------------------------------------- 

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 da 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“. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.º - Os pedidos de comparticipação solicitados pelos nove munícipes/agregados familiares e 

a 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: -------------- 

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

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

- Quatro 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 70%, pelo período de 3 meses. ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

29.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS CARENCIADOS – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL (TRANSFERÊNCIAS CORRENTES) AO 

CASCI – APOIO AO ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO – PROPOSTA. ------------- 

Presente a seguinte proposta, elaborada pelo Sr. Vereador, Paulo Teixeira da 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 de Assembleia 
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Municipal de 22 de junho de 2011, nomeadamente no que diz respeito ao seu artigo 4.º, n.º 2, 

alínea b) “apoio ao arrendamento de habitação”. ------------------------------------------------------ 

3.º - Os pedidos de apoio solicitados por três munícipes e/ou agregados familiares e as 

respetivas Informações Sociais anexas. ----------------------------------------------------------------- 

4.º - Que o Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo se disponibilizou como instituição 

parceira tendo solicitado a concessão de apoio ao pagamento da renda de casa referente aos 

agregados das informações anexas, ficando os utentes responsáveis por comparticipar com o 

restante valor, necessário à prossecução da totalidade do montante da renda. --------------------- 

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

pela proposta de cabimento n.º 111 de 10/01/2014, pelo que, ---------------------------------------- 

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

Que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere a atribuição de um subsídio pontual ao Centro de 

Ação Social do Concelho de Ílhavo, no valor de 1.060,45 Euros, para apoio à comparticipação 

no pagamento do valor da renda de casa pelo período que consta nas Informações Sociais, 

sendo que, findo este espaço temporal, será o mesmo alvo de reavaliação. ------------------------ 

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

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

29.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS CARENCIADOS – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL (TRANSFERÊNCIAS CORRENTES) 

APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE – PROPOSTA. ---- 

Presente a seguinte proposta, elaborada pelo Sr. Vereador, Paulo Teixeira da 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 de Assembleia 
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Municipal de 22 de junho de 2011, nomeadamente no que diz respeito ao seu artigo 4.º, n.º 2, 

alínea a) “Apoio à melhoria das condições de habitabilidade”. -------------------------------------- 

3.º - O pedido de apoio solicitado por Alírio da Silva Seabra e Francisco José Vieira dos Reis 

e as respetivas Informações Sociais em anexo. --------------------------------------------------------- 

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

pela proposta de cabimento n.º 2.400 de 29/09/2014, pelo que, ------------------------------------- 

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

Que a Câmara Municipal de Ílhavo, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio a 

Famílias e Indivíduos Carenciados, delibere a atribuição de um apoio pago em uma tranche, 

no valor de 1.228,74 Euros, a Alírio da Silva Seabra, para a melhoria das condições de 

habitabilidade, conforme e nos termos da informação em anexo e a atribuição de um apoio 

pago em uma tranche, no valor de 70,00 Euros, a Francisco José Vieira dos Reis, para a 

melhoria das condições de habitabilidade, conforme e nos termos da informação em anexo. --- 

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

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

29.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

NOMEAÇÃO DE CONSELHEIRO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE DE 

GÉNERO – INFORMAÇÃO/PROPOSTA. --------------------------------------------------------- 

Presente a informação supra, datada de 29.setembro.2014, elaborada pela Chefe da DASS, 

Mónica Batista, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se dá conta que, 

por força da realização das últimas eleições autárquicas (e consequentemente da tomada de 

posse dos novos membros do Executivo Municipal), observou-se a vacatura do lugar de 

Conselheiro Municipal para a Igualdade de Género, pelo que se sugere a nomeação de um 

novo representante para este Conselho. ----------------------------------------------------------------- 

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

“Face ao apresentado, proponho a nomeação do Sr. Vereador Eng.º Paulo Costa, como 

Conselheiro Municipal para a Igualdade. --------------------------------------------------------------- 

29.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta. ------------------------- 
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ALTERAÇÃO À FINALIDADE DE UMA COMPONENTE DO ACORDO DE 

COOPERAÇÃO - FINANCIAMENTO DE “OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE 

TELHADO DO CAO II” DO CASCI DA COSTA NOVA (TRANSFERÊNCIAS 

CORRENTES) – PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

1) Que em 2011 a Câmara Municipal de Ílhavo celebrou com o Centro de Acção Social do 

Concelho de Ílhavo (CASCI) um Acordo de Cooperação, no âmbito do Programa Municipal 

de Apoio às Associações, no qual consta o apoio à realização de obras de requalificação da 

Quinta Agrícola: Parque de Férias e Pavilhão Multiusos no valor de 9.000,00 Euros, o que 

correspondia a 30% do valor total da obra, a atribuir em duas tranches de 4.500,00 Euros 

cada, em 2011 e 2012; ------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Que, por decisão do CASCI, este projeto não foi realizado, tendo a verba sido transferida 

para a realização de Obras para a instalação do “Espaço Vivências” na Costa Nova; ------------ 

3) Que a candidatura à “EDP Solidária” relativa a este projeto, apresentada pelo CASCI em 

maio de 2013, não foi aprovada, o que o inviabilizou; ------------------------------------------------ 

4) Que este processo foi devidamente acompanhado e incentivado pela CMI; -------------------- 

5) Face ao insucesso da candidatura e atendendo a que é reconhecida a necessidade de 

investimento na substituição dos telhados do CAO da Costa Nova; -------------------------------- 

Proponho, nos termos do despacho de delegação de competências do Sr. Presidente da 

Câmara datado de 25OUT2013: -------------------------------------------------------------------------- 

A aceitação do pedido do CASCI afetando-se a verba de 9.000,00 Euros, para financiamento 

da obra de substituição do telhado do CAO II da Costa Nova, cujo orçamento ronda os 

60.000,00 Euros. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

26.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ATIVIDADES DESPORTIVAS. ----------------------------------------------------------------------- 
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“PROGRAMA MUNICIPAL DESPORTO PARA TODOS” – PLANO DE 

ATIVIDADES PARA 2014/2015 - INFORMAÇÃO/PROPOSTA. ----------------------------- 

Presente a informação/proposta supra, datada de 15.setembro.2014, elaborada pelo Gestor do 

Desporto, José Batista, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se dá 

conta do Plano de Atividades do programa referenciado em epígrafe, bem como o relatório 

relativo às atividades do biénio 2013/2014. ------------------------------------------------------------- 

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCÊNCIA NAS PISCINAS 

MUNICIPAIS, EM REGIME DE OUTSOURCING, ABERTURA DE NOVO 

PROCEDIMENTO CONCURSAL E RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM VIGOR – 

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

Presente a informação supra, datada de 12.setembro.2014, elaborada pelo Gestor do Desporto, 

José Batista, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se defende a 

abertura de um novo procedimento concursal para a prestação de serviços referidos, 

procedendo-se igualmente à renovação do contrato com a empresa CreativeSport – Gestão 

Desportiva, Lda”, pelo valor global de 68.472,00 €, correspondente à previsão anual para a 

prestação do aludido serviço e até à conclusão do novo procedimento concursal. ---------------- 

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

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

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

19.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCÊNCIA NO PROGRAMA 

MUNICIPAL MOVIMENTO MAIOR, EM REGIME DE OUTSOURCING, 

ABERTURA DE NOVO PROCEDIMENTO CONCURSAL E RENOVAÇÃO DO 

CONTRATO EM VIGOR – INFORMAÇÃO/PROPOSTA. ------------------------------------ 

Presente a informação supra, datada de 12.setembro.2014, elaborada pelo Gestor do Desporto, 

José Batista, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se defende a 

abertura de um novo procedimento concursal para a prestação de serviços acima referenciados 

procedendo-se igualmente à renovação do contrato com a empresa CreativeSport – Gestão 
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Desportiva, Lda”, no valor global de 17.557,76 €, correspondente à previsão anual para a 

prestação do aludido serviço e até à conclusão do novo procedimento concursal. ---------------- 

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

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

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

18.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

GRUPO DESPORTIVO DO CARMO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL 

(TRANSFERÊNCIAS CORRENTES) – PROPOSTA. ------------------------------------------- 

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

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

- Que a Câmara Municipal de Ílhavo assume a cooperação com as Associações do Município 

de especial importância, pelo relevante interesse público das atividades que desenvolvem, 

promovendo a afirmação e o reconhecimento dos valores culturais, sociais e desportivos do 

Município; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que o Grupo Desportivo do Carmo nasceu para a Comunidade há mais de três décadas, 

mobilizando a população para a prática desportiva. No entanto passou por uma fase de 

inatividade encontrando-se neste momento a retomar o funcionamento regular, tornando-se 

por isso necessário que reafirme o seu posicionamento com vista a construir o histórico de 

relações bilaterais com a Câmara Municipal; ----------------------------------------------------------- 

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

- Que a Câmara Municipal delibere a aprovação da atribuição de um apoio pontual de 

1.500,00€ (mil e quinhentos euros), de modo a colaborar na concretização das atividades 

desportivas, lúdicas e culturais do Grupo Desportivo do Carmo durante o corrente ano, 

nomeadamente: apoiar a Equipa Sénior de Futsal Masculino no Campeonato Distrital da 

AFA, bem como a realização da 2ª Rota da Ria em BTT. -------------------------------------------- 

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

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

26.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar o presente documento. ---------------------- 
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GRUPO DESPORTIVO DA GAFANHA DE AQUÉM - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

PONTUAL (TRANSFERÊNCIAS CORRENTES) – PROPOSTA. ---------------------------- 

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

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

- Que a Câmara Municipal de Ílhavo assume a cooperação com as Associações do Município 

de especial importância, pelo relevante interesse público das atividades que desenvolvem, 

promovendo a afirmação e o reconhecimento dos valores culturais, sociais e desportivos do 

Município; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que o Grupo Desportivo da Gafanha de Aquém está presente na Comunidade há mais de 

três décadas, mobilizando a população para a participação em modalidades como o ciclismo, 

cicloturismo, rally papers, entre outros; ----------------------------------------------------------------- 

- Que o Grupo Desportivo da Gafanha de Aquém viu reduzida a sua atividade por não ter 

condições de integrar a equipa de Futebol de 11 Masculino no Campeonato Distrital AFA, 

deixando por este razão de ter atividade desportiva corrente; ---------------------------------------- 

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

- Que a Câmara Municipal delibere a aprovação da atribuição de um apoio pontual de 

2.600,00€ (dois mil e seiscentos euros), de modo a colaborar na concretização das atividades 

do Grupo Desportivo da Gafanha de Aquém durante o corrente ano, nomeadamente, apoiar a 

atividade desportiva de ciclismo, pesca e cicloturismo, bem como realização do Grande 

Prémio de Ciclismo 2014 ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

26.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Pelas 16.30 horas, hora destinada à audição do público, e dado que se encontrava presente no 

Salão Nobre uma munícipe a quem pudesse ser permitido intervir, foi, ato imediato, pelo Sr. 

Presidente da Câmara, permitida a palavra a: ---------------------------------------------------------- 
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- Rosa Maria Martins, residente na Rua do Carvalho n.º 35, em Mourisca do Vouga, que 

na qualidade de representante de sua mãe (Senhora de proveta idade que não reúne condições 

físicas para se deslocar ao edifício Municipal), vem expor a seguinte questão: ------------------- 

Em redor do Parque de Campismo da Praia da Barra, foi construído um muro com cerca de 

1,80 cm de altura, que ficou com uma distância de 20 cm dos anexos à casa da sobredita 

munícipe, cuja vala, fruto do levantamento do citado muro, não procede convenientemente ao 

escoamento das várias águas que ali confluem, colocando em risco os alicerces e 

concomitante estrutura dos ditos anexos. --------------------------------------------------------------- 

Na resposta, o Sr. Presidente da Câmara deu conta que aquele problema já vem sendo 

discutido há algum tempo, e que, em momento algum se concluiu pela necessidade de demolir 

o dito muro, pelo que a solução passará por encontrar uma solução técnica alternativa que 

resolva ou pelo menos minimize aquele problema, nomeadamente a abertura de vários 

“buracos” ao longo do aludido muro, em substituição dos atuais tubos de escoamento, de 

modo a que, o escoamento das águas se faça com maior celeridade. ------------------------------- 

Acontece ainda, que esta questão foi objeto de um procedimento judicial, não estando a CMI, 

neste momento, na posse de eventuais outros dados que possam determinar uma outra análise 

da situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E não havendo mais munícipes presentes a quem pudesse ser dado o uso da palavra, foi, pelo 

Sr. Presidente da Câmara, prosseguida a Ordem de Trabalhos: --------------------------------------  

CONTRATOS-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO, 

CELEBRADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE ÍLHAVO E AS ASSOCIAÇÕES 

DESPORTIVAS PARA O ANO DE 2014. ----------------------------------------------------------- 

Presentes os seguintes (08) oito Contratos Programa: ------------------------------------------------- 

- Associação Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação, com uma 

comparticipação financeira de € 12.000,00 (doze mil euros); ---------------------------------------- 

- Associação Cultural e Desportiva “Os Ílhavos”, com uma comparticipação financeira de € 

19.000,00 (dezanove mil euros); ------------------------------------------------------------------------- 

- Grupo Desportivo Beira Ria, com uma comparticipação financeira de € 3.500,00 (três mil e 

quinhentos euros); ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Grupo Desportivo da Gafanha, com uma comparticipação financeira de € 94.000,00 

(noventa e quatro mil euros); ----------------------------------------------------------------------------- 

- Ílhavo Andebol Clube, com uma comparticipação financeira de € 20.000,00 (vinte mil 

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

- Illiabum Clube, com uma comparticipação financeira de € 80.000,00 (oitenta mil euros); ---- 

- Novo Estrela da Gafanha da Encarnação, com uma comparticipação financeira de € 6.200,00 

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

- Sporting da Vista Alegre, com uma comparticipação financeira de € 8.000,00 (oito mil 

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

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

Na discussão e votação do Contrato-Programa relativo à “Associação Cultural e Desportiva 

«Os Ílhavos»”, não participou o Sr. Vice-Presidente da Câmara, por se considerar impedido 

(membro dos Corpos Sociais), tendo-se ausentado momentaneamente do Salão Nobre onde 

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

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

TRANSPORTE DE TRÊS (3) ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIAIS - ANO LETIVO 2014/2015 – PROTOCOLO DE PARCERIA 

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÍLHAVO E O CASCI - RATIFICAÇÃO. --- 

Presente o Protocolo de Parceria supra, aqui dado por integralmente transcrito. ------------------ 

Sobre o Protocolo referido em título, recaiu o seguinte despacho do Sr. Presidente da Câmara:  

“À Câmara para ratificação ------------------------------------------------------------------------------- 

20.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO NA 

TRANSIÇÃO PARA A VIDA PÓS-ESCOLAR, RELATIVO À ALUNA: “INÊS 

SANTOS GOMES” – CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÍLHAVO E O 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÍLHAVO – RATIFICAÇÃO. ------------------------- 

Presente o Protocolo de Cooperação supra, aqui dado por integralmente transcrito. ------------- 

Sobre o Protocolo referido em título, recaiu o seguinte despacho do Sr. Presidente da Câmara:  

“À Câmara para ratificação ------------------------------------------------------------------------------- 
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29.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

(SEMI) - SERVIÇO EDUCATIVO MUNICIPAL DE ÍLHAVO – RELATÓRIO 

RELATIVO AO TRIÉNIO 2011/2014 – TOMADA DE CONHECIMENTO. --------------- 

Presente o Relatório supra, elaborado sob a coordenação da Chefe da DED, Ana Seabra, aqui 

dado por integralmente transcrito. ----------------------------------------------------------------------- 

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

(SEMI) - SERVIÇO EDUCATIVO MUNICIPAL DE ÍLHAVO – PROPOSTA PARA O 

TRIÉNIO 2014/2017. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a Proposta supra, sob a coordenação da Chefe da DED, Ana Seabra, aqui dado por 

integralmente transcrito. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO – RELATÓRIO DE PÚBLICO E ATIVIDADES – 

JANEIRO A AGOSTO DE 2014 - TOMADA DE CONHECIMENTO. ---------------------- 

Presente o Relatório supra, elaborado pelo Coordenador da Direção do MMI; Álvaro Garrido, 

datado de 22.setembro.2014, aqui dado por integralmente transcrito: ------------------------------ 

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

RESUMO SEMESTRAL DOS CENTROS CULTURAIS DE ÍLHAVO E DA 

GAFANHA DA NAZARÉ – 1º SEMESTRE DE 2014 – TOMADA DE 

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

Presente o documento supra, elaborado pelo Diretor do CCI, José Pina, aqui dado por 

integralmente transcrito. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

RELATÓRIO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E LOJAS DE TURISMO MUNICIPAIS 

(PÚBLICOS) – TOMADA DE CONHECIMENTO. ---------------------------------------------- 

Presente o Relatório supra, elaborado pela Chefe da DCTJ, Lisete Cipriano, aqui dado por 

integralmente transcrito. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

FESTIVAL DO BACALHAU 2014 – RELATÓRIO FINAL. ----------------------------------- 
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Presente o Relatório Final supra, elaborado pelo Vereador do Pelouro da Cultura, Paulo 

Teixeira da Costa, aqui dado por integralmente transcrito. ------------------------------------------- 

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

MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO - 1ª MINI MARATONA REALIZADA NO 

ÂMBITO DO FESTIVAL DE BACALHAU 2014 – ENTREGA DE VALOR 

ANGARIADO EM INSCRIÇÕES – INFORMAÇÃO. ------------------------------------------- 

Presente a informação referenciada em título, datada de 26.setembro.2014, elaborada pelo 

Membro da Direção do MMI, Paula Ribeiro, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e 

em síntese, e conforme o determinado nas Normas de Participação do citado evento, 

aprovadas na reunião da CMI realizada em 02 de abril do corrente ano, se dá conta da receita 

líquida apurada com as inscrições para aquela prova (930,00 €), quantia esta que reverterá a 

favor da IPSS “Centro Social e Paroquial da Gafanha da Nazaré”. --------------------------------- 

Sobre a informação supra, recaiu o seguinte despacho do Sr. Vereador, Paulo Costa: ----------- 

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

29.setembro.2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

- Da Empreitada “Reparação, Conservação e Manutenção de Outros Imóveis – Capela da 

Ermida” - 12ª Situação Contratual, no valor de € 4.731,42 (quatro mil, setecentos e trinta e um 

euros e quarenta e dois cêntimos), com IVA incluído, adjudicada à firma: Lusocol – 

Sociedade Lusa de Construções, Lda. ------------------------------------------------------------------- 

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 17.50 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. --------------------------------------------------------- 

 


