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ACTA Nº. 14/2010 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

REALIZADA NO DIA TRINTA DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos trinta dias do mês de Junho do ano dois mil e dez, de acordo com o Despacho do Sr. 

Presidente da Câmara datado de 23 de Junho, reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal 

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

Câmara, Eng.º José Agostinho Ribau Esteves, e com as presenças, do Sr. Vice – Presidente da 

Câmara, Eng.º Fernando Fidalgo Caçoilo, e dos demais Vereadores, Srs. José Marinho Vaz, 

Dr.ª Beatriz de Fátima Clemente Martins, Eng.º Marcos Labrincha Ré, Eng.º Paulo Sérgio 

Teixeira Costa e Dr.º Júlio Merendeiro. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Uma vez declarada aberta a reunião pelo Sr. Presidente da Câmara, eram os seguintes os 

assuntos da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------- 

1. Aprovação de acordos de cooperação com Associações; ------------------------------------------ 

2. Aprovação de acordos de cooperação com as Juntas de Freguesia; ------------------------------  

3. Aprovação de projectos no âmbito da Parceria para a Regeneração Urbana do Centro 

Histórico de Ílhavo (RUCHI); ---------------------------------------------------------------------------- 

4. Aprovação da proposta de redacção dos estatutos da Sociedade Parque Ciência e Inovação 

(PCI), bem como do respectivo Acordo Parassocial; -------------------------------------------------- 

5. Aprovação do acordo de permuta de terrenos para a urbanização da Envolvente Sul do 

Novo Centro Escolar da Légua; -------------------------------------------------------------------------- 

6. Aprovação do Programa de Concurso, Caderno de Encargos e proposta de constituição de 

júri para o concurso público “Modernização do Equipamento Informático das Escolas 1º 

Ciclo e Pré - Escolar – Aquisição de Portáteis”. ------------------------------------------------------- 

PONTO 1. - APROVAÇÃO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO COM 

ASSOCIAÇÕES. ------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
30-06-2010 

2 

O Sr. Presidente da Câmara referiu que este assunto transitava para a reunião seguinte pois 

não foi possível concluir atempadamente todos os acordos de cooperação que se pretendia que 

fossem presentes à presente reunião. -------------------------------------------------------------------- 

PONTO 2. – APROVAÇÃO DOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO COM AS JUNTAS 

DE FREGUESIA. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Câmara referiu que este assunto transitava para a reunião seguinte pois 

não foi possível concluir atempadamente todos os acordos de cooperação que se pretendia que 

fossem presentes à presente reunião. -------------------------------------------------------------------- 

PONTO 3. – APROVAÇÃO DE PROJECTOS NO ÂMBITO DA PARCERIA PARA A 

REGENERAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE ÍLHAVO (RUCHI). ------- 

1. Presentes as duas informações elaboradas pelo Sr. Presidente da Câmara, datadas de 28 de 

Junho, nas quais informa que na sequência da assinatura do Protocolo de Financiamento – 

“Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana”, celebrado com Presidente da 

Comissão Directiva do Programa Operacional Regional do Centro – “Mais Centro”, foi 

aprovado um Programa de Acção – Cláusula Terceira – que inclui 13 projectos. ----------------- 

Nos termos do disposto na cláusula 6ª do referido protocolo deverão encontrar-se aprovados à 

data da candidatura. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Nestes termos e porque os presentes Planos se encontram inscritos no Plano de Actividades e 

Orçamento de 2010, propõe que a Câmara Municipal proceda a aprovação dos Planos, bem 

como respectivas estimativas de custo, a saber: -------------------------------------------------------- 

- Plano de Acção RUCHI – Dinamização Cultural. --------------------------------------------------- 

- Plano de Acção RUCHI – Plano Municipal para a Igualdade do Género. ------------------------ 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar os presentes Planos/Projectos. ------------- 

2. Presentes as três informações elaboradas pelo Sr. Presidente da Câmara, datadas de 28 de 

Junho, nas quais informa que na sequência da assinatura do Protocolo de Financiamento – 

“Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana”, celebrado com Presidente da 

Comissão Directiva do Programa Operacional Regional do Centro – “Mais Centro”, foi 

aprovado um Programa de Acção – Cláusula Terceira – que inclui 13 projectos. ----------------- 

Nos termos do disposto na cláusula 6ª do referido protocolo deverão encontrar-se aprovados à 

data da candidatura. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nestes termos e porque os presentes projectos se encontram inscritos no Plano de Actividades 

e Orçamento de 2010, propõe que a Câmara Municipal proceda a aprovação dos projectos de 

arquitectura, bem como respectivas estimativas de custo, a saber: ---------------------------------- 

- Projecto RUCHI – Centro de Investigação e  Empreendedorismo. -------------------------------- 

- Projecto RUCHI – Qualificação Urbana e Ambiental do “Casco Antigo” da Cidade. ---------- 

- Projecto RUCHI – Qualificação Urbana da Avenida 25 de Abril. --------------------------------- 

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

 PONTO 4. – APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE REDACÇÃO DOS ESTATUTOS DA 

SOCIEDADE PARQUE CIÊNCIA E INOVAÇÃO (PCI), BEM COMO DO 

RESPECTIVO ACORDO PARASSOCIAL. -------------------------------------------------------- 

Presentes os documentos referidos em título, dados aqui por integralmente transcritos, 

respeitantes à versão final dos Estatutos e do Acordo Parassocial da PCI – Parque de Ciência 

e Inovação, S.A.. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a participação da CMI na sociedade 

anónima PCI com 5% do seu capital social, aprovar os seus Estatutos e o Acordo Parassocial.  

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

PONTO 5. – APROVAÇÃO DO ACORDO DE PERMUTA DE TERRENOS PARA A 

URBANIZAÇÃO DA ENVOLVENTE SUL DO NOVO CENTRO ESCOLAR DA 

LÉGUA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No âmbito da Construção do Centro Escolar – Escola Básica do 1.º Ciclo da Légua e da 

Urbanização da envolvente Sul desse Centro, procedeu-se à preparação do Acordo de Permuta 

a celebrar entre Rui Costa e Sousa e o Município de Ílhavo, através do qual se permutará uma 

parcela de terreno a destacar de um prédio do referido munícipe, pelo prédio urbano do 

“Antigo Solar da Lagoa”, propriedade do Município, conforme as cláusulas do documento 

anexo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por maioria aprovar o presente Acordo de Permuta. ------------------ 

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

PONTO 6. – APROVAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCURSO, CADERNO DE 

ENCARGOS E PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI PARA O CONCURSO 
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PÚBLICO “MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DAS 

ESCOLAS 1º CICLO E PRÉ – ESCOLAR – AQUISIÇÃO DE PORTÁTEIS”. ------------ 

Presente o processo do concurso em título, do qual se destaca a proposta subscrita pela 

Técnica Superior da DAG – Divisão de Administração Geral, Dr.ª Sílvia Freire, dada aqui por 

integralmente reproduzida, sancionada pelo respectivo dirigente, na qual e, resumidamente, 

propõe a abertura de Concurso Público para o procedimento em epígrafe, assim como 

aprovação do Júri do Procedimento, Programa do Procedimento e Caderno de Encargos. ------ 

O valor estimado do fornecimento é de 248.000,00 euros e o prazo de fornecimento proposto 

é de 40 dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade proceder à abertura do presente procedimento nos 

termos da Proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Terminada a Ordem do Dia, eram 16.20 horas, e dado que não se encontrava presente no 

Salão Nobre, nenhum munícipe a quem pudesse ser permitida a antecipação da intervenção, 

pelo Sr. Presidente da Câmara foi suspensa a reunião até às 16.30 horas, hora estipulada para 

as intervenções do público. -------------------------------------------------------------------------------- 

Reaberta a Reunião àquela hora, com todos os elementos do Executivo que à mesma 

estiveram presentes desde o seu início, foi acto imediato, pelo Sr. Presidente da Câmara 

encerrada a mesma, dado se ter constatado, a ausência de munícipes. ------------------------------ 

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

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

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

 

 

 


