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ACTA Nº. 04/2010 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

REALIZADA NO DIA DEZASSETE DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZ. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aos dezassete dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dez, reuniu ordinariamente a 

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

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

- Presidente da Câmara, Eng.º Fernando Fidalgo Caçoilo, e 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, foram tratados os 

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

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

O Sr. Presidente da Câmara deu nota aos Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, da 

resposta às quatro situações que lhe colocaram no dia 02 de Dezembro, relativas ao 

desempenho das suas funções, decorrido que foi o respectivo período de estudo e maturação: - 

1ª – Colocação de uma mesa tipo secretária no gabinete afecto aos eleitos da oposição: -------- 

O Sr. Presidente considera que o gabinete se encontra suficientemente mobilado para o 

cumprimento das suas funções, com uma secretária, quatro cadeiras e uma poltrona; ----------- 

2ª – Aquisição de um computador e uma impressora: ------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Câmara entende que o equipamento referido respeita a quem trabalha 

diariamente e só se justifica para quem tem o exercício diário de funções executivas e 

portanto entende que não há justificação para afectar aquele equipamento de forma 

permanente aos Srs. Vereadores que não têm pelouros atribuídos. Lembra contudo que, a 

Secretária do Sr. Presidente é também a Secretária dos elementos afectos ao Partido Socialista 

e portanto para tudo aquilo que bem entendam, a logística que está a cargo dela como o 
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computador, impressora, fax, fotocopiadora, está ao dispor dos Srs. Vereadores, que além do 

mais já têm disposto desse mesmo equipamento e dessa pessoa. ------------------------------------ 

3ª - Um endereço electrónico para cada um dos vereadores da oposição: -------------------------- 

O Sr. Presidente da Câmara deu conta aos Srs. Vereadores dos dois novos endereços 

electrónicos individuais que lhes foram atribuídos e activados hoje; ------------------------------- 

4ª – Divulgação do período de atendimento do público por parte dos Vereadores da Oposição: 

O Sr. Presidente da Câmara informou os Vereadores que, o seu período de atendimento, 

(primeira e terceira quarta-feira, das 12.00 às 13.00 horas), irá já constar das publicações da 

Câmara, a primeira das quais respeitante já ao mês de Março, da Agenda “Viver em”. --------- 

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

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

Presente o resumo diário da tesouraria nº. 30, do dia doze do mês de Fevereiro, pelo qual foi 

tomado conhecimento que no cofre existiam as importâncias de € 1.615.616,15 (um milhão 

seiscentos e quinze mil seiscentos e dezasseis euros e quinze cêntimos), respeitante a 

Dotações Orçamentais e € 678.355,88 (seiscentos e setenta e oito mil trezentos e cinquenta e 

cinco euros e oitenta e oito cêntimos), respeitante a Dotações não Orçamentais. ----------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR. ------------------------------------------------------------------ 

Presente a acta número 02 da reunião ordinária realizada no dia 20 de Janeiro de 2010. -------- 

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 acta. ------------------- 

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

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

- Da circular 16/2010-CO de 29/01/2010, da A.N.M.P. – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, pela qual envia alguns exemplares do seu Boletim nº 187, referente ao mês de 

Janeiro/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS. ------------------------------------------------------------------------- 
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ACTUALIZAÇÃO PREÇOS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA 

EMPRESA SUMA NO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO - INFORMAÇÃO. ---------------------- 

Presente o processo referido em epígrafe, do qual se destaca a informação anav02_2010-02-

05, elaborada pela Técnica Superior de 1ª Classe, Eng.ª Ana Paula, responsável pelo Sector de 

Ambiente da DOEA – Divisão de Obras, Equipamentos e Ambiente, dada aqui por 

integralmente transcrita e na qual e em síntese refere que não vê qualquer inconveniência na 

actualização dos preços propostos pela empresa, de –0.8%, nos termos da estatística referida 

pelo INE, bem como a actualização de preços anual estar prevista no respectivo contrato. ----- 

No documento anteriormente transcrito o Sr. Vereador, Eng.º Marcos Labrincha Ré, exarou o 

seguinte Despacho/Parecer: ------------------------------------------------------------------------------- 

-“Visto. Concordo com o proposto na presente informação e respectivo parecer. Os valores 

apontados reflectem o coeficiente de actualização (negativo) definido para o efeito pelo INE e 

decorrem do estabelecido no Contrato com a Concessionária. Envie-se à Consideração 

Superior do Sr. Presidente da Câmara, tendo em vista a deliberação que para o efeito houver 

por conveniente por parte da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------ 

Ílhavo, 2010-02-11. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador em Exercício, --------------------------------------------------------------------------------- 

As.) Marcos Labrincha Ré”. ------------------------------------------------------------------------------ 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade proceder nos termos da informação DOEA e do 

despacho do Vereador Marcos Ré. ----------------------------------------------------------------------- 

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

VEÍCULOS E MÁQUINA FOTOGRÁFICA. ------------------------------------------------------ 

ABATE DE VEÍCULOS: – CISTERNA, MATRÍCULA C – 46500; MOTORIZADA 3-

ILH-21-96 E DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA CÓDIGO DE INVENTÁRIO 005889 – 

INFORMAÇÕES. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes três informações, datadas de 11 e 12 de Fevereiro de 2010, elaboradas pelo Chefe 

de Divisão da DSU, em regime de substituição, Eng.º Pedro Nunes, nas quais propõe o abate 

dos veículos e da máquina fotográfica, referidos em epígrafe, dado não se encontrarem em 

condições de circulação/funcionamento e estarem parados devido ao seu estado de degradação 

fruto da idade e sem possibilidade de reparação. ------------------------------------------------------- 



 
17-02-2010 

4 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade proceder ao abate nos termos das presentes 

informações. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

DEVOLUÇÃO DE TAXAS - ESPLANADAS - INFORMAÇÃO. ------------------------------ 

Presente a informação DOPGU/raquelc2010-02-10, da responsabilidade da Técnica Superior 

de Administração Pública, Drª Raquel Certal, dada aqui por integralmente transcrita e que em 

síntese aponta para que, em virtude da entrada em vigor, para o ano de 2010, de um novo 

método de cálculo, seja devolvida às 4 entidades exploradoras de espaço público com 

esplanadas, a diferença entre aquilo que pagaram em Novembro de 2009 e aquilo que agora 

teriam efectivamente de pagar e que são: --------------------------------------------------------------- 

1 – Espaço das Riscas – Actividades Hoteleiras, Ldª, - 96,00 euros; -------------------------------- 

2 – Joaquim Miguel Almeida Monteiro – 45,00 euros; ----------------------------------------------- 

3 – Arlindo Gomes de Moura – 48,00 euros; ----------------------------------------------------------- 

4 – Padaria e Pastelaria Pérola da Ria, Ldª - 67,00 euros. -------------------------------------------- 

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

despacho do Vereador Marcos Ré. ----------------------------------------------------------------------- 

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

ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS – PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTO ACÚSTICO - RATIFICAÇÃO. ------------------------ 

Presente o seguinte processo: ----------------------------------------------------------------------------- 

- O registado com o nº. 852, Pº. 685/02, em 2010/01/06, respeitante a Nuno Miguel Bernardo 

Pimentel, residente na Av. Nª Srª da Saúde, n.º 47, Bloco 1, R/C Dtº, Costa Nova, Gafanha da 

Encarnação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No presente processo destaca-se o n/ofício n.º 1529, de 2010/02/04, assinado pelo Vereador 

Eng.º Marcos Ré, em cuja cópia se encontra exarado o seguinte despacho do Sr. Presidente da 

Câmara, Eng.º José Agostinho Ribau Esteves: --------------------------------------------------------- 

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

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

12FEV10”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Em minuta, foi deliberado por unanimidade proceder à ratificação da decisão do Vereador 

Marcos Ré. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESTAQUES DE PARCELA. ------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os 4 seguintes processos: ---------------------------------------------------------------------- 

1.º - O registado com o nº. 5780, Pº. 176/68, em 2010/02/01, respeitante a Ana Filomena 

Santos Filipe, residente na Rua do Sul, n.º 108 – Gafanha de Aquém, Ílhavo. -------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir. O deferimento teve como base a 

informação com a referência DOPGU/elianac 2010/02/11 5780/10 1, da responsabilidade da 

Arqtª Eliana Castro, Técnica Superior (Arquitecta) da Divisão de Obras Particulares e Gestão 

Urbana, que aqui se dá por integralmente transcrita e consta do respectivo processo. ------------ 

2.º - O registado com o nº. 2850, Pº. 152/75, em 2010/01/15, respeitante a Carla Sofia Bastos 

Merendeiro, residente na Av. José Estevão, n.º 278 – Gafanha da Nazaré. ------------------------ 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir. O deferimento teve como base a 

informação com a referência DOPGU/elianac 2010/02/01 2850/10 1, da responsabilidade da 

Arqtª Eliana Castro, Técnica Superior (Arquitecta) da Divisão de Obras Particulares e Gestão 

Urbana, que aqui se dá por integralmente transcrita e consta do respectivo processo. ------------ 

3.º - O registado com o nº. 925, Pº. 100/07, em 2010/01/06, respeitante a Maria da Ascensão 

Cardoso, residente na Rua da Lomba, n.º 14 – Gafanha da Encarnação. --------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir no termos da informação DOPGU. O 

deferimento teve como base a informação com a referência DOPGU/pauloa inf. 1222 

2010/02/09 925/10 1, da responsabilidade da Arqtº Paulo Anes, Técnico Superior (Arquitecto) 

da Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbana, que aqui se dá por integralmente transcrita 

e consta do respectivo processo. -------------------------------------------------------------------------- 

4.º - O registado com o nº. 3337, Pº. 368/06, em 2010/01/19, respeitante a Maria Ondina 

Salvador Paula Teixeira, residente na Rua D. Josué Ribau, n.º 5 – Gafanha da Nazaré. --------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir. O deferimento teve como base a 

informação com a referência DOPGU/elianac 2010/02/01 3337/10 1, da responsabilidade da 

Arqtª Eliana Castro, Técnica Superior (Arquitecta) da Divisão de Obras Particulares e Gestão 

Urbana, que aqui se dá por integralmente transcrita e consta do respectivo processo. ------------ 

EQUIPAMENTO RURAL E URBANO. ------------------------------------------------------------- 
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OBRAS MUNICIPAIS. ---------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A LUSOSCUT – AUTO – ESTRADAS DA 

COSTA DE PRATA, S.A. E O MUNICÍPIO DE ÍLHAVO - RATIFICAÇÃO. ------------- 

Presente o Protocolo acima referido, que aqui se dá por integralmente reproduzido, o qual tem 

por objecto a regulação da recolha e entrega de cães e gatos vivos ou cadáveres, encontrados 

na área da concessão delimitada pelos lanços que se inserem dentro dos limites do Município 

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

No presente processo encontra-se exarado o seguinte despacho do Sr. Presidente da Câmara, 

Eng.º José Agostinho Ribau Esteves: -------------------------------------------------------------------- 

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

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

4FEV10”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

PROGRAMA MUNICIPAL “FÉRIAS DIVERTIDAS” – INFORMAÇÃO. ---------------- 

Presente a informação n.º 02/10, datada de 04/Fev/10, elaborada pelo Gestor do desporto, Dr. 

Pedro Soares, dada aqui transcrita na integra, com vista à realização do Programa Municipal 

Férias Divertidas – Páscoa 2010, juntando para o efeito a descrição do programa, regras de 

funcionamento e precário. --------------------------------------------------------------------------------- 

No documento em causa consta o seguinte despacho do Sr. Presidente da Câmara. -------------- 

- “à Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

8FEV10”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EDUCAÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLO DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO CELEBRADO 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO E A ESCOLA SECUNDÁRIA DA 

GAFANHA DA NAZARÉ – INFORMAÇÃO - RATIFICAÇÃO. ----------------------------- 
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Presente a informação n.º 13 /2010, datada de 04.02.2010, do Sr. Assessor do Presidente para 

a Área da Educação e Acção Social, Dr. Rogério Carlos: -------------------------------------------- 

“Na sequência da Parceria estabelecida entre a CMI e a Escola Secundária da Gafanha da 

Nazaré, para o acolhimento de alunos/estagiários no âmbito da Formação em Contexto de 

Trabalho, junto envio o referido Protocolo para ratificação pela Câmara Municipal. ------------ 

É tudo o que tenho a informar. --------------------------------------------------------------------------- 

Com os melhores cumprimentos, ------------------------------------------------------------------------- 

O Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, ------------------------------------------ 

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

Na referida informação consta o seguinte o seguinte despacho do Sr. Presidente da Câmara: -- 

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

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

5FEV10”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA C.M.I. DE 2010 - 1ª 

ALTERAÇÃO – PROPOSTA – RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------ 

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

importam os seguintes valores: ---------------------------------------------------------------------------  

-A 1ª alteração às G.O.P. tem como Inscrições/Reforços o valor de € 9.500,00 e nela consta o 

seguinte despacho do Sr. Presidente da Câmara: ------------------------------------------------------- 

-“Aprovo a presente 1ª Alteração às GOP 2010. ------------------------------------------------------- 

À Câmara para ratificação. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

9FEV10”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- A 1ª Alteração ao Orçamento (Despesa) tem em Inscrições/Reforços e em 

Diminuições/Anulações o valor de € 39.500,00 e nela consta o seguinte despacho do Sr. 

Presidente da Câmara: ------------------------------------------------------------------------------------- 

“Aprovo a presente 1ª Alteração ao Orçamento 2010. ------------------------------------------------ 
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À Câmara para ratificação. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

9FEV10”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presentes os seguintes 15 autos de vistoria e medição de trabalhos: -------------------------------- 

1º - Da empreitada de “Centro Cultural da Gafanha da Nazaré – 3ª Fase 

(Ampliação/Remodelação)” - 9ª situação de Trabalhos Contratuais, no valor de euros: - 

68.329,61 (sessenta e oito mil trezentos e vinte e nove euros e sessenta e um cêntimos), 

adjudicada a Alexandre Barbosa Borges, S.A.. -------------------------------------------------------- 

2º - Da empreitada de “Ampliação do Mercado da Costa Nova” - 11ª situação de Trabalhos 

Contratuais no valor de euros: - 19.181,15 (dezanove mil cento e oitenta e um euros e quinze 

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

3º - Da empreitada de “Ampliação do Mercado da Costa Nova” - 12ª situação de Trabalhos a 

Mais no valor de euros - 931,77 (novecentos e trinta e um euros e setenta e sete cêntimos), 

adjudicada à firma Arlindo Correia & Filhos, S.A. ---------------------------------------------------- 

4º - Da empreitada de “Construção de Centros Escolares – Escola Básica do 1º Ciclo de Vale 

de Ílhavo”- 5ª situação de Trabalhos Contratuais, no valor de euros: - 46.945,65 (quarenta e 

seis mil novecentos e quarenta e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos), adjudicada à firma 

Construções Irmãos Peres, S.A. -------------------------------------------------------------------------- 

5º - Da empreitada de “Construção de Centros Escolares – Centro Escolar de Corgo Comum” 

- 5ª situação de Trabalhos Contratuais, no valor de euros: - 25.530,54 (vinte e cinco mil 

quinhentos e trinta euros e cinquenta e quatro cêntimos), adjudicada à firma Encobarra 

Engenharia S.A. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

6º - Da empreitada de “Construção de Centros Escolares – Centro Escolar Senhora do 

Pranto”- 9ª situação de Trabalhos Contratuais, no valor de euros: - 210.142,75 (duzentos e dez 

mil cento e quarenta e dois euros e setenta e cinco cêntimos), adjudicada à firma Encobarra 

Engenharia S.A.. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7º- Da empreitada de “Construção de Centros Escolares – Centro Escolar de Cale da Vila”- 8ª 

situação de Trabalhos Contratuais, no valor de euros: - 38.774,27 (trinta e oito mil setecentos 

e setenta e quatro euros e vinte sete cêntimos), adjudicada à firma Famicasa, S.A.. ------------- 

8º- Da empreitada de “Construção de Centros Escolares – Centro Escolar de Cale da Vila”- 

9ª- situação de Trabalhos Contratuais, no valor de euros: - 201.461,74 (duzentos e um mil 

quatrocentos e sessenta e um euros e setenta e quatro cêntimos), adjudicada à firma Famicasa, 

S.A.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9º- Da empreitada de “Construção de Centros Escolares – Escola Básica do 1º Ciclo da Presa 

- Légua”- 4ª situação de Trabalhos Contratuais, no valor de euros: - 46.316,54 (quarenta e seis 

mil trezentos e dezasseis euros e cinquenta e quatro cêntimos), adjudicada à firma José 

Coutinho, S.A.. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

10º- Da empreitada de “Construção de Centros Escolares – Escola Básica do 1º Ciclo da Presa 

- Légua”- 5ª situação de Trabalhos Contratuais, no valor de euros: - 43.295,65 (quarenta e três 

mil duzentos e noventa e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos), adjudicada à firma José 

Coutinho, S.A.. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

11º - Da empreitada de “Rectificação da Rede de Saneamento da Rua das Palmeiras – Barra” 

– 1ª situação de Revisão de Preços, no valor de euros: 772,59 (setecentos e setenta e dois 

euros e cinquenta e nove cêntimos), adjudicada à firma Lameiros Empreiteiros, Ldª. ----------- 

12º - Da empreitada de “Protecção às Descargas na Rua das Ostras - Barra” – 1ª situação de 

Revisão de Preços, no valor de euros: 1.657,61 (mil seiscentos e cinquenta e sete euros e 

sessenta e um cêntimos), adjudicada à firma Lameiros Empreiteiros, Ldª. ------------------------- 

13º - Da empreitada de “Requalificação/Beneficiação da EN 109” – 3ª situação de Trabalhos 

Contratuais, no valor de euros: 52.631,85 (cinquenta e dois mil seiscentos e trinta e um euros 

e oitenta e cinco cêntimos), adjudicada à firma Paviazeméis, Ldª. ---------------------------------- 

14º - Da empreitada de “Ligação da Rua da Fonte/IP 5 (A 25 – Nó PS 4) – Gafanha da 

Encarnação” – 1ª situação de Trabalhos a Mais, no valor de euros: 33.810,96 (trinta e três mil 

oitocentos e dez euros e noventa e seis cêntimos), adjudicada à firma Rosas Construtores, 

S.A.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15º - Da empreitada de “Circulação Nascente a Ílhavo – 1º Fase” – 3ª situação de Trabalhos 

Contratuais, no valor de euros: 95.761,07 (noventa e cinco mil setecentos e sessenta e um 

euros e sete cêntimos), adjudicada à firma Vítor Almeida e Filhos, S.A.. -------------------------- 

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

pagamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 


