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ACTA Nº. 15/2011 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL 

E ONZE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aos vinte e sete dias do mês de Julho do ano dois mil e onze, de acordo com o Despacho do 

Sr. Presidente da Câmara, datado de 21 de Julho, 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 a Técnica Superior, Dr.ª Maria Manuela Mota Lameira, nos termos da 

deliberação de Câmara de 04 de Novembro de 2009 (nomeação de secretário) e despacho do 

Sr. Presidente da Câmara datado de 01 de Julho de 2010 (nomeação de chefes de divisão e 

respectivos substitutos). ----------------------------------------------------------------------------------- 

A reunião teve início às 18.00 horas. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

1. Operação Plenicoope.------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Acordos de Cooperação 2011 CMI / Juntas de Freguesia. ----------------------------------------- 

3. Processos de Obras Particulares. ----------------------------------------------------------------------

4. Reuniões de Câmara de Agosto de 2011. ------------------------------------------------------------ 

PONTO 1. - OPERAÇÃO PLENICOOPE. ---------------------------------------------------------- 

Presente o convite para uma reunião de trabalho sobre o futuro da “Urbanização da 

Plenicoope” : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- “Como certamente é do seu conhecimento, a Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) e a 

Cooperativa de Habitação “Plenicoope” celebraram entre si, em 13 de Dezembro de 1983, 

uma escritura pública, através da qual a Câmara Municipal constituiu a favor da dita 

Plenicoope o direito de superfície de um terreno com a área de 28.000m2, sito na freguesia de 

S. Salvador, no Concelho de Ílhavo, confrontando do Norte com vários, do Sul e Poente com 
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o prolongamento da Av. 25 de Abril e do Nascente com a Rua Senhora do Pranto, destinado à 

construção de 192 fogos de Habitação Social e um Centro Social, a designada Urbanização 

Plenicoope. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No acto de constituição do direito de superfície, e nos termos do disposto no artº 1530º do 

Código Civil, pode convencionar-se, a título de preço, que o superficiário pague, pela 

aquisição desse direito, um determinado valor numa única prestação, ou pague por ele certa 

prestação anual, perpétua ou temporária. ---------------------------------------------------------------- 

Com estes fundamentos, e nos termos do artigo 3º da referida escritura, as partes 

convencionaram que, a título de preço, a Cooperativa deveria pagar até ao dia oito do mês de 

Janeiro de cada ano a renda (ou cânon superficiário) de cinquenta mil escudos – actualmente 

duzentos e cinquenta euros – durante o prazo de vigência daquele contrato, prazo esse que se 

fixou em 70 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acontece que a Cooperativa Plenicoope, e tanto quanto nos foi dado a conhecer, foi 

dissolvida administrativamente em 09.01.2009, não tem activo, nem passivo registado, nem 

corpos sociais e – por si ou através do Condomínio Geral - deixou de pagar à Câmara 

Municipal de Ílhavo, em 2009, aquela prestação anual. ----------------------------------------------- 

Por outro lado, ocorreu também a extinção do Condomínio Geral da Plenicoope, o que nos 

deixa sem um representante dos condóminos que sirva de interlocutor para discutir as 

questões relacionadas com a regularização desta situação. ------------------------------------------- 

Mas também acontece que os proprietários das várias fracções que integram os diversos 

blocos que compõem a (ainda) designada Cooperativa Plenicoope são actualmente 

beneficiários e, consequentemente, os titulares daquele direito de superfície. --------------------- 

E, segundo o melhor entendimento jurídico (cfr. Pires de Lima e Antunes Varela, in Código 

Civil Anotado, Vol. III, Coimbra, 1972, pág. 550), “se o preço consistir, numa prestação 

anual, o dever de o pagar constitui uma obrigação propter ou ob rem, a cargo, de quem for o 

titular da superfície na data em que cada uma das anuidades se vence”. --------------------------- 

Ora, nos termos da Lei (cfr artº 1531º/2 do Código Civil) “havendo mora no cumprimento, o 

proprietário do solo tem o direito de exigir o triplo das prestações em dívida”, sendo que, de 

acordo com o disposto no nº 2 do artigo sexto do referido contrato, assiste à CMI o direito de 
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obter a reversão (anulação) do direito de superfície quando a cooperativa deixar de pagar as 

prestações que constituem o valor relativo a dois anos. ----------------------------------------------- 

Por ser assim, e uma vez que: ----------------------------------------------------------------------------- 

a) a constituição do direito de superfície, configura apenas a alienação da propriedade 

superficiária devendo, portanto, ser considerada separadamente da propriedade do solo, que 

continua a pertencer ao Município; ---------------------------------------------------------------------- 

b) é impossível que a CMI continue a cobrar aquele direito de superfície à Cooperativa 

Plenicoope, ou ao Condomínio Geral que, entretanto, se extinguiram; ----------------------------- 

c) os Senhores Condóminos não se encontram actualmente organizados por forma que a CMI 

possa discutir com os respectivos representantes a regularização da situação existente; --------- 

d) são os proprietários das fracções, os actuais titulares daquele direito de superfície; ----------- 

e) o Município não pode deixar de cobrar as rendas que lhe são devidas, e se encontram em 

atraso; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) no limite, essa operação de cobrança, pode conduzir à extinção daquele direito de superfície 

com a consequente reversão para o Município quer do terreno, quer das benfeitorias (as 

fracções autónomas) nele implantadas contra o pagamento de uma indemnização 

correspondente (apenas) ao custo de construção das mesmas, nos termos previstos no nº 1 da 

cláusula. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Entendemos que é urgente resolver em definitivo e bem a situação legal da “Urbanização da 

Plenicoope”, sendo este um momento particularmente propício por alguns aspectos que se 

conjugam e adicionam ao acima referido, nomeadamente: ------------------------------------------- 

a) as obras de qualificação urbana da zona central da Cidade (nomeadamente da Avenida 25 

de Abril) a que se vai juntar a construção de um Jardim Público nos terrenos a Nascente da 

Plenicoope e a Sul do Parque Urbano da Sra do Pranto, sendo também por isso importante 

proceder à requalificação dos jardins e espaços de uso público da Plenicoope; ------------------- 

b) a aplicação do regime do IMI ao abrigo do novo código a todos os prédios urbanos, que se 

tem como certa dentro dos próximos dois anos. -------------------------------------------------------- 

Tendo vindo a analisar várias possibilidades de resolução definitiva dos problemas da 

Plenicoope, nomeadamente integrando em cada fracção e em propriedade plena a parcela de 

terreno correspondente (conversão do direito de superfície em propriedade plena), e 
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entregando à CMI a titularidade e a gestão de todos os espaços de uso público, apresentamos 

as linhas gerais da proposta de solução que se nos depara como mais interessante, segundo 

seguinte modelo: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) a CMI promove a resolução (isto é: o cancelamento) do direito de superfície constituído a 

favor da Cooperativa de Habitação Plenicoope; ------------------------------------------------------ 

b) a CMI promove a alteração do loteamento, convertendo o(s) lote(s) de terreno objecto de 

direito de superfície em domínio privado da CMI; ---------------------------------------------------- 

c) a CMI vende o(s) referido(s) lote(s) de terreno em propriedade plena aos titulares das 

fracções, mediante: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 i. fraccionamento da totalidade do(s) lote(s) em parcelas a afectar a cada fracção --------------- 

ii. venda das parcelas afectas a cada fracção ao respectivo proprietário, tendo por base o 

seguinte método de calculo de preço: -------------------------------------------------------------------- 

- 70 anos (duração do direito de superfície) x 250,00€ (renda anual) = 17.500,00€ -------------- 

- 25 anos (já pagos, entre 1983 e 2008) x 250,00€ = 6.250,00 --------------------------------------- 

- 17.500,00€ (valor total) - 6.250,00€ (já pago) = 11.250,00€ (valor em dívida); ----------------- 

- 11.250,00€ (valor em dívida): 193 (fracções) = 58,30€ (em média, por fracção); --------------- 

d) a CMI reserva para si as áreas de uso público (arruamentos, espaços ajardinados de uso 

público), responsabilizando-se pela sua conservação e manutenção; ------------------------------- 

e) a CMI admite vender também, as parcelas adjacentes das fracções do rés-do-chão que estão 

a ser ocupadas pelos moradores, desde que: ------------------------------------------------------------ 

i. todas essas parcelas sejam cadastradas devidamente e cada área seja agregada à fracção 

correspondente (e alvo do devido pagamento à CMI pelo Condómino respectivo); -------------- 

ii. os materiais usados para delimitação dessas parcelas, bem como a tipologia, altura e cor 

dos muros, portas e grades sejam iguais ou semelhantes e de acordo com as definições da 

CMI; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

iii. os usos desse tipo de ocupação sejam disciplinados pelo Regulamento do Condomínio e 

objecto de regular fiscalização pelos serviços da CMI.  Embora entenda que este modelo é 

aquele que melhor protege os interesses dos Condóminos da Plenicoope no cenário actual, 

mesmo provocando a actualização do IMI (embora essa seja uma inevitabilidade próxima 

para quem ainda não teve actualização da avaliação), a CMI está também disponível e 
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interessada em ouvir e analisar outras propostas razoáveis e fundamentadas que possam 

contribuir para solucionar definitivamente esta situação ilegal e insustentável e construir uma 

solução que respeite a Lei, a relação institucional entre os moradores da Urbanização 

Plenicoope e a CMI, e as legítimas expectativas dos titulares das fracções do Condomínio 

Plenicoope. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim sendo e para que possamos apresentar e esclarecer bem esta proposta e debater todos 

juntos esta situação, que resumidamente aqui expomos para sua reflexão e que a todos 

interessa, vimos por este meio convidá-lo(a) a participar numa REUNIÃO DE TRABALHO, 

A REALIZAR NO PRÓXIMO DIA 25 DE JULHO, SEGUNDA-FEIRA, PELAS 21.30 

HORAS, NO CENTRO CULTURAL DE ÍLHAVO. ------------------------------------------------- 

Agradecendo desde já toda a sua atenção e presença, apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paços do Município. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

PONTO 2. – ACORDOS DE COOPERAÇÃO 2011 CMI / JUNTAS DE FREGUESIA. -- 

Presentes os seguintes quatro acordos de cooperação a estabelecer com as Juntas de 

Freguesias do Município, e que aqui são dados como integralmente transcritos: ----------------- 

- Junta de Freguesia de S. Salvador, com uma comparticipação financeira da Câmara de 

86.100 € (oitenta e seis mil e cem euros); --------------------------------------------------------------- 

- Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, idem de 81.300 € (oitenta e um mil e trezentos 

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

- Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação, idem de 34.250 € (trinta e quatro mil e 

duzentos e cinquenta euros); ------------------------------------------------------------------------------

- Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo, idem de 22.100 € (vinte e dois mil e cem euros). - 

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

PONTO 3. – PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES. ------------------------------------

LOTEAMENTOS. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os seguintes dois processos: ------------------------------------------------------------------- 
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1º - O registado com o n.º 6276, Pº 141/03, em 2011/03/25, respeitante a Maria Adelaide 

Cardoso Nascimento Branco, residente na Praia do Castelo – Apartado 267 – Sesmarias – 

Albufeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informação tem a referência DOPGU/elianac 2011/07/19 6276/11 5, e é da responsabilidade 

da Técnica Superior, Arqt.ª Eliana Castro, que aqui se dá por integralmente transcrita e consta 

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

2º - O registado com o n.º 4543, Pº 232/01, em 2011/03/02, respeitante a Paula Elisabete 

Teixeira Mirassol, residente na Rua José da Silva Mariano – N.º 35 - Gafanha da Nazaré. ----- 

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

despacho do Vereador Eng.º Marcos Ré. A informação tem a referência DOPGU/noemiam 

2011/07/19 4543/11 6, e é da responsabilidade da Chefe da DOPGU - Divisão de Obras 

Particulares e Gestão Urbana, em regime de substituição, Arqt.ª Noémia Maia e o despacho 

está datado de 2011/07/23, os quais aqui se dão por integralmente transcritos e constam do 

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

DESTAQUE PARCELA. -------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o processo registado com o n.º 14800, Pº 191/10, em 2011/07/25, respeitante a 

Vertente Singular, Promoção Imobiliária, S.A., com sede em Apartado 17 – Estia – Oliveira 

de Frades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade deferir. A informação tem a referência 

DOPGU/pauloa Inf.2072 2011/07/26 14800/11 1, e é da responsabilidade do Técnico 

Superior, Arqt.º Paulo Anes, que aqui se dá por integralmente transcrita e consta do respectivo 

processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELATÓRIO ACÚSTICO------------------------------------------------------------------------------ 

Presente o processo registado com o n.º 13958, Pº 685/02, em 2011/07/12, respeitante a 

Manuel Carvalho dos Santos, residente na Rua das Cancelas – 71 – Ílhavo. ---------------------- 

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

do despacho do Vereador Eng.º Marcos Ré. A informação tem a referência DOPGU/lilianar 

2011/07/19 13958/11 1, e é da responsabilidade da Técnica Superior, Arqt.ª Liliana Ramos, e 
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o despacho está datado de 2011/07/23, os quais aqui se dão por integralmente transcritos e 

constam do respectivo processo. ------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 4. – REUNIÕES DE CÂMARA DE AGOSTO 2011. ---------------------------------- 

Presente a seguinte proposta do Sr. Presidente da Câmara: ------------------------------------------ 

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

O facto de se verificar uma redução substancial na quantidade de processos que necessitam de 

ser presentes à apreciação do Executivo Municipal no mês de Agosto, além de se ter realizado 

uma Reunião Extraordinária no dia 27JUL11: --------------------------------------------------------- 

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

1º Que não se realizem as Reuniões de Câmara previstas para os próximos dias 3 e 17 de 

Agosto, realizando-se apenas uma Reunião de Câmara no dia 23 de Agosto, Terça-feira, às 

15.30 horas, no Navio-Museu Santo André, com carácter público (audição de público às 

17.00horas); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º Que desta alteração se dê a devida publicação pelos meios tradicionais. ------------------------ 

Paços do Município de Ílhavo, 25 de Julho de 2011.--------------------------------------------------- 

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

Ass.) José Agostinho Ribau Esteves, Eng.”------------------------------------------------------------- 

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

E nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada. Eram 19.00horas.-------------------------- 

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

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

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

 

 

 


