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ATA Nº. 18/2015 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

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

QUINZE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, 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: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria nº. 199, do dia seis de outubro do ano de dois mil e 

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

1.176.322.27 (um milhão, cento e setenta e seis mil, trezentos e vinte e dois euros e vinte sete 

cêntimos), respeitante a Dotações Orçamentais e € 900.973.69 (novecentos mil, novecentos e 

setenta e três euros e sessenta e nove cêntimos), respeitante a Dotações não Orçamentais. ----- 

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

Presente a Ata número 17 da reunião ordinária realizada no dia dezasseis de setembro do ano 

de dois mil e quinze. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

EXPEDIENTE DIVERSO: ----------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento do seguinte expediente: ----- 
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- Oficio n.º 125, datado de 10.setembro.2015, remetido pela Administração do Porto de 

Aveiro, dando conta das conclusões obtidas relativamente à “Avaliação da Qualidade do Ar 

na Envolvente do Porto de Aveiro”, em estudo elaborado pelo Instituto de Ambiente e 

Desenvolvimento – IDAD. -------------------------------------------------------------------------------- 

ORGÃOS AUTÁRQUICOS. --------------------------------------------------------------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLO FINANCEIRO E DE COOPERAÇÃO, CELEBRADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO E A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS. -------------------------- 

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

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

ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO E A VISTA ALEGRE, SA; APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO 

PROCEDIMENTO DE CONCURSO PARA A CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO 

MUSEU DA VISTA ALEGRE E REVOGAÇÃO DOS DEMAIS DOCUMENTOS 

ANTERIORMENTE ELABORADOS SOBRE ESTA MATÉRIA – PROPOSTA. -------- 

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

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

1. Que ao longo dos dois últimos anos a Câmara Municipal de Ílhavo tem diligenciado junto 

do parceiro Vista Alegre Atlantis SA (VAA), bem como das entidades com poderes de gestão 

sobre este delicado processo, designadamente a AICEP, a CCDRC, e o Tribunal de Contas, 

no sentido de dotar a candidatura à requalificação do Museu da Vista Alegre e a sua 

exploração pelo Município de Ílhavo, durante 10 anos, de adequados instrumentos jurídicos 

que garantam toda a regularidade formal dos procedimentos adotados e o menor impacto 

financeiro desta operação sobre as contas e a tesouraria da autarquia; ------------------------------ 

2. Que nesse processo, o Município e essas varias entidades já desenharam em conjunto um 

vasto conjunto de documentos que, a cada momento, se afigurava serem os mais adequados à 

concretização desses propósitos. ------------------------------------------------------------------------- 

3. De entre esses documentos avultam: ------------------------------------------------------------------ 
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a) o contrato de comodato celebrado entre a VAA e o Município Ílhavo, em 26 de fevereiro 

de 2013, tendo por objeto a cedência das instalações do Museu, bem como do seu espólio ao 

Município de Ílhavo; --------------------------------------------------------------------------------------- 

b) o protocolo de gestão celebrado entre a VAA e o Município de Ílhavo, em 16 de Setembro 

de 2013, tendo em vista regular a comparticipação da VAA no esforço financeiro realizado 

pelo Município de Ílhavo na realização da comparticipação nacional da obra de requalificação 

do Museu, bem como nos encargos a suportar com a gestão corrente daquele Museu ao longo 

dos próximos 10 anos, e finalmente, --------------------------------------------------------------------- 

c) a aprovação, em   de 05 agosto de 2015, da minuta de acordo entre o Município de Ílhavo e 

a Vista Alegre Atlantis, SA sobre o projecto, a obra de reabilitação e ampliação bem como a 

gestão do Museu da Vista Alegre ------------------------------------------------------------------------ 

4. que a exploração do Museu da Vista Alegre, nas singularidades do seu conteúdo 

expositivo, impõe a disponibilidade de quadros técnicos com conhecimentos e habilitações 

muito específicas, na área da cerâmica e do vidro, de que os nossos serviços museológicos e 

culturais, mais vocacionados para a gestão dos espaços culturais do Municipio, 

essencialmente orientados para a divulgação e promoção da captura e processamento do 

bacalhau e da etnografia local, não dispõem; ----------------------------------------------------------- 

5. Que a contratação, no mercado de trabalho, de quadros técnicos com essas habilitações e 

competências se nos afigura muito complexa atento o quadro dos limites legais a contratação 

de recursos humanos na Administração Local; --------------------------------------------------------- 

6. que, reconhecendo essa sua limitação, a CMI ponderou seriamente a possibilidade de ceder 

a terceiros a exploração daquele Museu, reservando para si a direcção do mesmo, como forma 

de garantir a coerência da gestão museológica municipal e a efetiva inserção do Museu da 

Vista Alegre na cadeia de valor da oferta cultural do Município; ----------------------------------- 

7. que, entretanto, e considerando também as necessidades de garantir o mais rápido 

reembolso da importância investida na requalificação do Museu por parte do Município de 

Ílhavo, a CMI e as demais entidades envolvidas concluíram ser técnica e juridicamente 

aceitável, a realização de um concurso publico para a cessão de exploração do Museu da Vista 

Alegre, que garanta também afastar definitivamente o Município do risco de ter de acomodar 

perdas operacionais do exercício daquele Museu no seu Orçamento anual. ----------------------- 



   

  07-10-2015 

 

4 

8. Que, seguir este caminho importa não só introduzir no contrato de comodato assinado, um 

alteração que permita ao Município de Ílhavo ceder a sua exploração a terceiros e revogar 

quaisquer outros instrumentos jurídicos já aprovados e/ou em vigor que contrariem a letra e o 

espírito destes dois documentos, por forma a eliminar qualquer possibilidade de conflito entre 

eles, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) a Câmara Municipal de Ílhavo aprove a atualização do contrato de comodato celebrado 

entre a Vista Alegre Atlantis SA e o Município de Ílhavo, em 26 de fevereiro de 2013, nos 

termos da proposta que se junta à presente nota justificativa como ANEXO I -------------------- 

b) a Câmara Municipal de Ílhavo aprove as peças do procedimento de concurso para a cessão 

de exploração do Museu da Vista Alegre, nos termos da proposta que se junta à presente nota 

justificativa como ANEXO II, ---------------------------------------------------------------------------- 

c) em consequência se revoguem todos os demais documentos já elaborados sobre esta 

matéria, designadamente, ---------------------------------------------------------------------------------- 

i. o contrato de comodato celebrado entre a VAA e o Município Ílhavo, em 26 de fevereiro de 

2013, tendo por objeto a cedência das instalações do Museu, bem como do seu espolio ao 

Município de Ílhavo; --------------------------------------------------------------------------------------- 

ii. o protocolo de gestão celebrado entre a VAA e o Município de Ílhavo, em 16 de Setembro 

de 2013, tendo em vista regular a comparticipação da VAA no esforço financeiro realizado 

pelo Município de Ílhavo na realização da comparticipação nacional da obra de requalificação 

do Museu, bem como nos encargos a suportar com a gestão corrente daquele Museu ao longo 

dos próximos 10 anos, e finalmente ---------------------------------------------------------------------- 

iii. a minuta de acordo entre o Município de Ílhavo e a Vista Alegre Atlantis, SA sobre o 

projecto, a obra de reabilitação e ampliação bem como a gestão do Museu da Vista Alegre, de 

05 de agosto de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

02.iutubro.2015”. -----------------------------------------------------------------------------------------

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta. ------------------------- 
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FESTIVAL DO BACALHAU 2015 – RELATÓRIO FINAL – TOMADA DE 

CONHECIMENTO--------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o Relatório Final supra, aqui dado por integralmente transcrito. -------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento do presente Relatório Final.  

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

APROVISIONAMENTO. -------------------------------------------------------------------------------  

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

COMPARTICIPAÇÕES PUBLICITÁRIAS – RATIFICAÇÃO. ------------------------------ 

Presentes as seguintes 6 (seis) Ordens de Pagamento, autorizadas pelo Sr. Presidente da 

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

1 - Com o n.º 4195, datada de 28.setembro.2015, no valor de 676,50 €, referente a “página 

inteira – divulgação 78º aniversário MMI” – inserta em “Diaveiro – Empresa Diário de 

Aveiro, Lda”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - Com o n.º 4316, datada de 30.setembro.2015, no valor de 553,50 €, referente a “Página 

publicidade – Mãe Agosto 2015” – inserta em “Diaveiro – Empresa Diário de Aveiro, Lda”. -- 

3 - Com o n.º 4129, datada de 24.setembro.2015, no valor de 319,80 €, referente a “spots 

publicitários – festival bacalhau 2015” – passada em “Rádio Província”. -------------------------- 

4 - Com o n.º 3859, datada de 11.setembro.2015, no valor de 383,76 €, referente a “spots 

publicitários – festival bacalhau 2015” – passada em “Rádio Soberania Empresa 

Radiodifusão, Lda”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - Com o n.º 3845, datada de 11.setembro.2015, no valor de 184,50 €, referente a “1/4 página 

– festival bacalhau 2015” – inserta em “Telecal Empresa Jornalística, Lda – O Ilhavense”. ---- 

6 - Com o n.º 4323, datada de 30.setembro.2015, no valor de 276,75 €, referente a “21 spot`s 

publicitários – Ria A Gosto / Festival de Marisco” – inserta em “Terra Nova – Cooperativa 

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

Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar as presentes Ordens de Pagamento. ------ 

PARECER PRÉVIO GENÉRICO – LISTAGEM DOS CONTRATOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADOS NO 2º TRIMESTRE DE 2015 – 

INFORMAÇÃO – TOMADA DE CONHECIMENTO. ------------------------------------------ 
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Presente a informação supra, datada de 23.setembro.2015, elaborada pela Técnica Superior da 

CAP, Maria da Conceição Lucas, aqui dada por integramente transcrita, na qual e em síntese, 

se dá conta da listagem dos contratos de prestação de serviços celebrados no já citado 

trimestre do corrente ano. --------------------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento da presente informação. ----- 

PARECER PRÉVIO - ABERTURA DE PROCEDIMENTO – OLAVO BILAC – 

FESTA DA VISTA ALEGRE DE 2015 - INFORMAÇÃO/PROPOSTA. --------------------- 

Presente a informação supra, datada de 28.setembro.2015, elaborada pela Chefe da DCTJ, 

Lisete Cipriano, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se propõe a 

abertura de procedimento concursal, por convite, pelo valor contratual de 7.000,00 € (sete mil 

euros), com IVA incluído, devendo o respetivo convite ser endereçado à firma: Uguru II, 

Produções Lda. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deste modo, e nos termos da lei, a presente despesa está sujeita a parecer prévio favorável à 

presente aquisição de serviços. --------------------------------------------------------------------------- 

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

PARECER PRÉVIO – CONTRATO DE APOIO TÉCNICO E MANUTENÇÃO 

SIGMA – RENOVAÇÃO DO CONTRATO – (MEDIDATA.NET, SA) – 

INFORMAÇÃO/DESPACHO - RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------- 

Presente a informação supra, datada de 25.setembro.2015, elaborada pela Técnica Superior da 

CAP, Maria da Conceição Lucas, a solicitação do GIM, aqui dada por integralmente 

transcrita, na qual e em síntese, se propõe a renovação do contrato referenciado em título, pelo 

valor de 22.609,45 € (vinte e dois mil, seiscentos e nove euros e quarenta e cinco cêntimos), 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------- 

Deste modo, e nos termos da lei, a presente despesa está sujeita a parecer prévio favorável à 

presente aquisição de serviços. --------------------------------------------------------------------------- 

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

“Emito parecer prévio favorável, e autorizo a despesa inerente à renovação do presente 

contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Envie-se à reunião da Câmara Municipal para ratificação do parecer prévio emitido. ----------- 

28.setembro.2015”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Em minuta, foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente. ------------- 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO – CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO MUSEU DA 

VISTA ALEGRE – INFORMAÇÃO PROPOSTA. ----------------------------------------------- 

Presente o documento supra, aqui dado por integralmente transcrito: ------------------------------ 

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

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

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

“PRODUÇÃO DE FILMES PROMOCIONAIS DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO 2015 – 

TURISMO, FAMÍLIAS E EMPRESAS” – INFORMAÇÃO/DESPACHO – 

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

Presente a informação supra, elaborada pela Oficial Pública, Ana Patrícia Araújo, datada de 

03.setembro.2015, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se sugere a 

aprovação da minuta do contrato referenciado em título, a celebrar com a firma: Infoportugal, 

Sistemas de Informação e Conteúdos, SA, pelo valor de 11.870,00 € (onze mil e oitocentos e 

setenta euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A adjudicação relativa ao presente contrato, foi realizada por deliberação da Câmara 

Municipal na sua reunião de 06.agosto.2015. ---------------------------------------------------------- 

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

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

26.setembro.2015”.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

“AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ASSESSORIA PARA A 

ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DE INTERVENÇÃO EM ESPAÇO 

RÚSTICO (PIER) DA Nª Sª DOS CAMPOS” - INFORMAÇÃO. ------------------------------ 

Presente a informação supra, elaborada pela Oficial Pública, Ana Patrícia Araújo, datada de 

28.setembro.2015, aqui dada por integralmente transcrita, na qual e em síntese, se sugere a 

aprovação da minuta do contrato referenciado em título, a celebrar com a firma: Síntese, 
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Consultoria em Planeamento, Lda, pelo valor de 27.500,00 € (vinte e sete mil e quinhentos 

euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A adjudicação relativa ao presente contrato, foi realizada por deliberação da Câmara 

Municipal na sua reunião de 02.setembro.2015. ------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade a presente minuta de contrato. ----------------------- 

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

CEDÊNCIA DE VIATURAS (AUTOCARROS) A ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO – 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS COMPARTICIPAÇÕES – INFORMAÇÃO – 

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

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

- “Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me dar conhecimento que depois de 

analisadas as várias solicitações recebidas, foram autorizadas as cedências abaixo 

discriminadas, para os meses de julho, agosto e setembro: ------------------------------------------- 

 
julho 

 DIA ASSOCIAÇÃO DESTINO AUTOCARR

O 

Km's Valor 

4 APACGE COIMBRA TOYOTA 118 70,80 € 

5 APACGE COIMBRA TOYOTA 118 70,80 € 

2 OBRA PROVIDÊNCIA AVEIRO VOLVO 16 16,00 € 

25 LAR DIVINO SALVADOR FÁTIMA VOLVO 268 268,00 € 

    Total 425,60 € 

 
agosto 

 DIA ASSOCIAÇÃO DESTINO AUTOCARR

O 

Km's Valor 

19 SCVA COIMBRA TOYOTA 118 166,80 € 

22 SCVA 

ALBERGARIA-

A-VELHA VOLVO 58 58,00 € 

    Total 176,00 € 

 
Setembro 

 DIA ASSOCIAÇÃO DESTINO AUTOCARR

O 

Km's Valor 

6 GDG VISEU TOYOTA 184 110,40€ 

10 LAR S. JOSÉ FÁTIMA VOLVO 268 268,00€ 

13  CCD 

PONTE DE 

LIMA VOLVO 462 

462,00€ 

27  OS BALDAS RÉGUA VOLVO 314 314,00€ 

    Total 1.154,40€ 
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Considerando que se trata de pedidos de Associações do Município de Ílhavo, que 

desenvolvem actividades de muito interesse municipal, informo que ao abrigo do disposto do 

n.º 4 do art.º 4 do Regulamento municipal para a utilização e cedência dos veículos 

automóveis de transporte coletivo de passageiros da Câmara Municipal de Ílhavo, isentei as 

mesmas de compensação dos encargos inerentes à utilização das viaturas. ------------------------ 

Deverá a presente proposta ser remetida à Câmara Municipal por força do n.º 3 do art.º 35 da 

Lei n.º 75/2013, de 12SET. -------------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora em Exercício, ------------------------------------------------------------------------------- 

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

30.setembro.2015”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

- O processo registado com o n.º 11078, Pº 135/10, em 10.agosto.2015, respeitante a Manuel 

Jesus Gonçalves, residente na Av.ª José Estêvão, n.º 410, Gafanha da Nazaré. ------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta conforme o definido 

na informação e no despacho do Sr. Vereador do pelouro. ------------------------------------------- 

A informação tem a referência DOPGU/noemiam 2015/10/05 11078/15 1, e é da 

responsabilidade da Chefe da DOPGU, Noémia Maia, e o despacho do Sr. Vereador Marcos 

Ré, está datado de 05.outubro.2015, os quais se dão aqui por integralmente transcritos e 

constam do respetivo processo. --------------------------------------------------------------------------- 

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

CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA. ----------------------------------------------------- 

- O processo registado com o n.º 13270, Pº 165/15, em 18.setembro.2015, respeitante a João 

Figueiredo Prancho, residente na Rua Central, n.º 36, Gafanha da Nazaré. ------------------------ 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta conforme o definido 

na informação e no despacho do Sr. Vereador do pelouro. ------------------------------------------- 

A informação tem a referência DOPGU/elianac 2015/10/01 13270/15 1, e é da 

responsabilidade da Técnica Superior da DOPGU, Eliana Castro, e o despacho do Sr. 
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Vereador Marcos Ré, está datado de 03.outubro.2015, os quais se dão aqui por integralmente 

transcritos e constam do respetivo processo. ----------------------------------------------------------- 

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

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

LIBERTAÇÃO DE GARANTIAS BANCÁRIAS E RESTITUIÇÃO DE REFORÇOS 

DE CAUÇÃO DA FIRMA HENRIQUES, FERNANDES & NETO, S. A. . ------------------ 

Presentes os seguintes 3 (três) processos, destacando-se as informações, todas datadas de 05 

de Outubro, onde são propostas as libertações e o cancelamento das garantias bancárias 

prestadas, e restituídas as quantias retidas como garantia das obras, dado que já se encontram 

efetuadas as receções definitivas das mesmas: --------------------------------------------------------- 

1 - REABILITAÇÃO DO COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS DO PASSADOURO – 

2 – REDES E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS – REPARAÇÃO DE TROÇO DE 

SANEAMENTO DO CONCELHO – RUA TRINDADE COELHO. -------------------------- 

3 – REDES E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS – REPARAÇÃO DE TROÇO DE 

SANEAMENTO DO CONCELHO – VÁLVULA DE MARÉ NA RUA RIAMAR. –------ 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar as presentes propostas de libertação de 

garantias bancárias e restituição de reforços de caução. ---------------------------------------------- 

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS CARENCIADOS – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL (TRANSFERÊNCIAS CORRENTES) À 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ÍLHAVO – APOIO AO ARRENDAMENTO 

DE HABITAÇÃO – PROPOSTA. --------------------------------------------------------------------- 

Presente a seguinte proposta elaborada pelo Sr. Vereador, Paulo 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 Municípios 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 30 de outubro de 2014 e de Assembleia 
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Municipal de 28 de novembro de 2014, nomeadamente no que diz respeito ao seu artigo 4.º, 

n.º 2, alínea b) “apoio ao arrendamento de habitação”. ----------------------------------------------- 

3.º - O pedido de apoio solicitado por um agregado familiar e a respetiva Informação Social 

anexa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.º - Que a Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo se disponibilizou como instituição parceira 

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

informação anexa, ficando o utente responsável por comparticipar com o restante valor, 

necessário à prossecução da totalidade da renda. ------------------------------------------------------ 

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

pela proposta de cabimento n.º 198 de 16/01/2015, pelo que, ---------------------------------------- 

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

Que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere a atribuição de um subsídio pontual à Santa Casa 

da Misericórdia de Ílhavo, no valor de 85,39 Euros, para apoio à comparticipação no 

pagamento do valor da renda de casa pelo período que consta na Informação Social, 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, --------------------------------------------------------------------------- 

02.outubro.2015”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

SERVIÇO EDUCATIVO MUNICIPAL DE ÍLHAVO – RELATÓRIO – BALANÇO 

2014/2015 – TOMADA DE CONHECIMENTO. --------------------------------------------------- 

Presente o Relatório supra, aqui dado por integralmente transcrito: -------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento do presente relatório. -------- 

ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS. --------------------------------------------- 

CONTRATOS-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO – 2015/2016 

Presentes os seguintes 10 (dez) Contratos-Programas de Desenvolvimento Desportivo: -------- 

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

19.000 € (dezanove mil euros); --------------------------------------------------------------------------- 
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Na discussão e votação do presente Contrato-Programa, não participou o Sr. Vice-Presidente 

da Câmara, Marcos Labrincha Ré, por se considerar impedido (Membro dos Corpos Sociais), 

tendo-se ausentado momentaneamente do Salão Nobre onde decorria a reunião. -----------------  

– Associação Náutica da Gafanha da Encarnação, com uma comparticipação financeira de 

3.000 € (três mil euros); ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

– Clube Náutico Boca da Barra, com uma comparticipação financeira de 2.000 € (dois mil 

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

– Grupo Desportivo Beira Ria, com uma comparticipação financeira de 4.000 € (Quatro mil 

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

– Grupo Desportivo da Gafanha, com uma comparticipação financeira de 94.000 € (noventa e 

quatro mil euros); ------------------------------------------------------------------------------------------- 

– Ílhavo Andebol Clube, com uma comparticipação financeira de 22.500 € (vinte e dois mil e 

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

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

– Novo Estrela da Gafanha da Encarnação, com uma comparticipação financeira de 6.000 € 

(seis mil euros); --------------------------------------------------------------------------------------------- 

– Sporting Clube da Vista Alegre, com uma comparticipação financeira de 12.000 € (doze mil 

euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Às 16.30 horas, hora destinada à audição do público, e dado que se encontrava no Salão 

Nobre onde decorria a reunião, um munícipe interessado em intervir, foi, ato imediato, pelo 

Sr. Presidente da Câmara, permitido o uso da palavra a: --------------------------------------------- 

1 – António Carvalho, morador na Rua Fernandes Lavrador – Edifício Estrela da Barra 

IV, Praia da Barra, que usou da palavra para agradecer ao Sr. Presidente da Câmara pela 

resolução das questões colocadas na reunião pública da CMI realizada em 04 de junho do ano 

transato, colocando agora um outro conjunto de questões que considera pertinentes e que 
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também gostaria de ver resolvidas, muito em particular o assunto relativo aos espaços 

circundantes à Rotunda da Barra. ------------------------------------------------------------------------ 

- Na resposta, o Sr. Presidente da Câmara, começou por afirmar que a Câmara Municipal se 

propõe a resolver sempre que possível os problemas que podem obstar ao bem-estar das 

populações, e que, naturalmente, desta vez o mesmo irá acontecer, salientando de forma muito 

particular a questão colocada sobre a Rotunda da Barra, na medida em que, por força de um 

Protocolo celebrado entre a CMI e a Direção das Estadas de Portugal, aquela competência 

passou a ser da responsabilidade do Município de Ílhavo, estando este a equacionar uma 

importante obra de requalificação e reordenamento daquela rotunda no sentido de permitir um 

mais rápido fluxo de trânsito especialmente aquando da saída das praias. ------------------------- 

Não havendo mais nenhum munícipe que quisesse intervir, foi, pelo Sr. Presidente, dada 

continuação à Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------- 

SALUBRIDADE E COMODIDADE PÚBLICA. -------------------------------------------------- 

AMBIENTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO PONTUAL) - 

LIMPEZA DOS SANITÁRIOS EXISTENTES NO MERCADO DA COSTA NOVA E 

NO POSTO TURISMO DA MESMA PRAIA - RANCHO FOLCLÓRICO “OS 

PALHEIROS” DA COSTA NOVA – PROPOSTA. ----------------------------------------------- 

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

- “A necessidade de introduzirmos fora da época balnear uma frequência diferente na 

realização dos serviços relativos à limpeza e manutenção dos sanitários citados em epígrafe e 

a dificuldade em encontrar uma solução que permita, com o melhor preço, proporcionar um 

serviço capaz de assegurar, aos fins-de-semana (sábados e domingos) e feriados, a abertura 

nas devidas condições dos sanitários considerados e ainda, sempre que tal se justifique, a 

prestação dos mesmos serviços aos Vendedores do Mercado da Costa Nova no dia-a-dia do 

seu funcionamento, obrigam a deitar mão de soluções expeditas e de recurso para fazer face à 

problemática acima mencionada e assim alcançar a satisfação de todos aqueles que servimos.  

Ora, à semelhança dos anos anteriores e após reunião havida com o Rancho Folclórico “Os 

Palheiros” da Costa Nova, esta instituição uma vez mais respondeu afirmativamente à 

concretização da solução que, no nosso ponto de vista, a urgência e os aspetos acima 
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mencionados justificam implementar. Para tal propõe-se, de modo idêntico à épocas passada, 

a concessão de um subsídio pontual de 250 Euros/mês por cada sanitário, a atribuir ao Rancho 

Folclórico “Os Palheiros” da Costa Nova como contrapartida à execução dos trabalhos e/ou 

serviços a prestar (neste estão excluídos os materiais de limpeza a fornecer pela Câmara 

Municipal) desde o princípio do mês de outubro de 2015 até ao início da próxima época 

balnear (final do mês de maio de 2016) e que no total ascende a 4.000 Euros (2 x 250€ x 8 

meses). No caso presente o horário de funcionamento acordado será, nos meses de novembro 

a março (inclusive) das 07.30 às 18.30 horas durante os dias mencionados e nos meses de 

outubro, abril e maio das 07.30 às 19.30 horas nos dias já referidos. Propõe-se ainda que o 

pagamento à referida Instituição seja efetuado no final de cada mês correspondente ao período 

considerado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remeta-se para os devidos efeitos a presente proposta 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. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Ass.) Marcos Labrincha Ré, ------------------------------------------------------------------------------ 

01.outubro.2015”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta, apresentada pelo Sr. 

Vereador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMPEZA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS EXISTENTES NO MOLHE SUL DA 

BARRA DE AVEIRO E NA PRAÇA COMENDADOR CARLOS ROEDER (LARGO 

DO OBELISCO) – PRAIA DA BARRA – PROPOSTA. ----------------------------------------- 

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

- “Pese embora até 2015 (Maio 2015) a limpeza dos sanitários acima referenciados ter sido 

efetuada com o recurso à disponibilidade e apoio por parte das Associações dos “Amigos da 

Praia da Barra” até 2013 e do “Grupo Desportivo da Gafanha” nos anos de 2014/2015, o que 

desde já se salienta e agradece a disponibilidade sempre manifestada, é certo também que tal 

intervenção se justificava conforme então se referiu, face à dificuldade de aquisição de 

serviços relativos à limpeza e manutenção dos sanitários existentes nas nossas Praias fora do 

período da época balnear, em particular pela necessidade de introduzirmos neste período uma 
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frequência diferente na realização daqueles serviços na perspetiva de, com o melhor preço, se 

pudesse proporcionar um serviço capaz de assegurar, pelo menos aos fins-de-semana (sábados 

e domingos) e feriados, a abertura nas devidas condições dos sanitários acima citados, 

considerados também como os potencialmente mais utilizáveis na Praia da Barra. -------------- 

Contudo, tendo ocorrido o termo do contrato então estabelecido que, em certa medida impedia 

a aquisição dos serviços acima referidos, efetuou esta Câmara Municipal um Concurso 

Público válido por um ano, com possibilidade de renovação automática caso nada haja em 

contrário por mais 2 anos, que tendo em vista a ultrapassagem da situação acima referenciada, 

previu a possibilidade de inclusão, caso a Câmara Municipal assim o entendesse, dos serviços 

de manutenção e limpeza dos citados sanitários fora o período estipulado para a época balnear 

(que neste caso específico se admitiu entre 01 de junho e 30 de setembro e onde igualmente se 

incluiu o período das férias da Páscoa e os fins de semana que lhe sucedem até ao dia 31 de 

maio), funcionando este tipo de serviços a prestar e a que se denominou no Caderno de 

Encargos como “Lista Complementar de Serviços”, como uma espécie de bolsa de serviços, 

para fazer face às dificuldades acima referidas. -------------------------------------------------------- 

Ora, existindo no Contrato estabelecido com o prestador de Serviços o preço para a limpeza e 

higienização dos Sanitários Públicos referenciados conforme listagem em anexo e sendo sua 

prestação, nos termos expressos no Programa de Concurso e Caderno de Encargos, como uma 

obrigação de os executar desde que para tal sejam solicitados pela Câmara Municipal, propõe-

se para esse efeito a sua adjudicação ao prestador dos Serviços contratado para o efeito 

“RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S. A.” nos termos referenciados na 

acima citada documentação, pelos preços de 812,37 Euros para o mês de outubro e de 796,12 

Euros por mês, para os meses de novembro a março (inclusive) ao que acrescerá o IVA à taxa 

em vigor (23%). O montante final ascende a 4.792,97 Euros (812,37+5x796,12) + IVA a 

23%, o que perfaz um total para os serviços a prestar entre os meses de outubro 2015 e março 

de 2016 de 5.895,35 Euros (cinco mil, oitocentos e noventa e cinco Euros e trinta e cinco 

cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como acima se referiu e estando previstas as férias da Páscoa para o ano de 2016, a gozar no 

período que ocorre entre o final do mês de março e o início do mês de abril, durante tal 
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período e até ao dia 31 de maio os serviços de limpeza e higienização de tais sanitários estão 

inseridos no preço global conforme contrato estabelecido com o adjudicatário. ------------------ 

No caso presente o horário de funcionamento acordado para a abertura dos referidos sanitários 

serão, no mês de outubro das 10:00 às 19:00 horas e nos meses de novembro a março das 

10:00 às 18:00 horas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Remeta-se para os devidos efeitos a presente proposta 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. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Ass.) Marcos Labrincha Ré, ------------------------------------------------------------------------------ 

02.outubro.2015”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta, apresentada pelo Sr. 

Vereador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGURANÇA E COMODIDADE PÚBLICA. ----------------------------------------------------- 

TRANSPORTES E TRÂNSITO. ---------------------------------------------------------------------- 

ALTERAÇÃO DE SENTIDOS DE TRÂNSITO NA GAFANHA DA NAZARÉ – 

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

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

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

1 - a constituição da Comissão Municipal de Trânsito e Segurança Rodoviária (CMTSR), 

aprovada em reunião de Câmara Municipal de 05 de fevereiro de 2014, órgão com funções de 

natureza consultiva com vista à resolução de questões relacionadas com a mobilidade do 

Município de Ílhavo; --------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - a aprovação do Plano Municipal de Mobilidade e Transportes de Ílhavo (PMMTI), em 

reunião de Câmara Municipal de 06 de agosto de 2014; ---------------------------------------------- 

3 – a Gafanha da Nazaré possui uma malha urbana com uma trama de arruamentos, na sua 

maioria geometricamente desregrados, com perfis de larguras insuficientes e na sua maioria 

condicionadas, para albergar com conforto e segurança o andar a pé, a bicicleta e claro, o 

automóvel (associando este último também ao estacionamento necessário); ---------------------- 
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4 - a realização da obra da rede de saneamento e de drenagem das águas pluviais da Gafanha 

da Nazaré, que se encontra na fase final de repavimentações e que, por isso, remete para esta 

Comissão a necessidade e a oportunidade, na reposição e reformulação da sinalização 

horizontal e vertical reorganizar a circulação automóvel, estabelecer corredores mais seguros 

e fluidos e salvaguardando, sempre que possível, os espaços necessários para passeios, 

percursos cicláveis e lugares de estacionamento; ------------------------------------------------------ 

5 – a proposta apresentada na reunião da Comissão Municipal de Trânsito e Segurança 

Rodoviária, realizada no dia 19 de maio de 2015, com a alteração de sentidos de trânsito na 

Gafanha da Nazaré, na qual se solicitou os contributos a todos os membros dessa comissão, 

até à realização da próxima reunião; --------------------------------------------------------------------- 

6 - a aprovação por unanimidade, da proposta apresentada, em reunião de Comissão de 

Trânsito e Segurança Rodoviária, de caráter extraordinário, realizada no passado dia 24 de 

setembro de 2015, pelas 9h30, no Centro de Investigação e Empreendedorismo (CIEmar). ---- 

Deste modo, proponho, ------------------------------------------------------------------------------------ 

1 - com base, nos pressupostos anteriores e atendendo à emissão de parecer favorável à 

proposta apresentada na CMTSR (24SET2015), a alteração dos sentidos de trânsito (de dois 

sentidos para um sentido de trânsito conforme planta anexa a esta proposta), nos seguintes 

arruamentos, na Freguesia da Gafanha da Nazaré: ---------------------------------------------------- 

1. Rua Santo António 

2. Rua Salvador Correia de Sá 

3. Rua 18 de Setembro 

4. Travessa 18 de Setembro 

5. Rua Camilo Castelo Branco 

6. Rua Almeida Garret 

7. Rua Doutor Josué Ribau 

8. Rua Pedro Barcelos 

9. Rua Bartolomeu Dias 

10. Rua Nossa Senhora da Conceição 

11. Rua Egas Moniz 

12. Rua D. João de Castro 
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13. Rua Professor Filipe – troço 

14. Rua D. Afonso Henriques 

15. Travessa D. Afonso Henriques 

16. Rua Manuel Ramos 

17. Rua António Nobre 

18. Rua D. Carlos 

19. Rua Carolina Almeida Martins 

20. Rua D. Duarte Almeida 

21. Rua S. Tomé 

22. Rua S. Gabriel 

23. Rua Eça de Queirós 

24. Rua Marquês de Vagos 

25. Rua 13 de Maio 

26. Rua de Diu 

27. Rua Trindade Coelho 

28. Travessa da Rua 13 de Maio 

29. Rua das Flores 

30. Rua do Bocage 

31. Rua Arrais Carlos 

32. Rua Construtores Novais 

33. Rua José Sardo Novo 

34. Rua Gonçalves Zarco 

35. Rua de S. Rui 

36. Rua Guerra Junqueiro 

37. Rua D. Manuel I 

38. Rua Santa Teresa 

39. Rua S. Paulo 

40. Rua D. Dinis – Troço 

41. Rua Santa Mafalda 
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42. Rua Cooperativa Comunitária 

43. Rua Nossa Senhora da Nazaré  

44. Rua Bairro do Félix 

45. Rua Sá de Miranda 

46. Rua Padre Manuel da Nóbrega 

47. Rua Conde de Aveiras 

48. Rua Tristão Vaz 

49. Rua S. Nicolau 

50. Rua Jesus de Nazaré 

51. Rua Augusto Gil 

52. Rua D. Fernando 

53. Rua João Maria Vilarinho 

54. Rua do Canto 

55. Travessa Príncipe Perfeito  

56. sem topónimo - junto à Rua S. Nicolau 

57. Rua S. Nicolau 

58. Rua Heróis do Dembo 

59. Travessa Pedro Nunes 

60. Rua das Teixeiras 

61. Rua António da Bicha 

62. Rua S. Jorge 

63. Rua D. Manuel Trindade Salgueiro 

64.       Rua Professor Oliveira 

 

2 – após aprovação, se proceda ao envio desta alteração ao Destacamento Territorial de 

Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – a implementação da presente proposta seja realizada de uma forma faseada, em função das 

condições do terreno e devidamente ajustada a cada caso; ------------------------------------------- 

4 – a divulgação seja efetuada pelos meios e nos lugares habituais. -------------------------------- 

A Vereadora da Mobilidade e Transportes, ------------------------------------------------------------- 
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Ass.) Beatriz de Fátima Clemente Martins, ------------------------------------------------------------- 

02.outubro.2015”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta de alteração do 

sentido de trânsito. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Presentes os seguintes 02 (dois) Autos de Vistoria e Medição de Trabalhos: ---------------------- 

01 - Da Empreitada “Conservação, Ampliação e Outras Pequenas Construções – EB1 Cale da 

Vila ” – 1ª Situação Contratual, no valor de € 111.238,82 (cento e onze mil, duzentos e trinta 

e oito euros e oitenta e dois cêntimos), com IVA incluído, adjudicada à firma: Construções 

Josés, Lda. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02 - Da Empreitada “Conservação, Ampliação e Outras Pequenas Construções – EB1 Chousa 

Velha ” – 2ª Situação Contratual, no valor de € 33.106,96 (trinta e três mil, cento e seis euros 

e noventa e seis cêntimos), com IVA incluído, adjudicada à firma: Hino ao Sucesso, Soc. de 

Construção Unipessoal, Lda. ------------------------------------------------------------------------------ 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade aprovar os presentes 2 (dois) autos e proceder ao 

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

E nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada eram 17.20 horas. -------------------------- 

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

                         , Secretário, redigi, subscrevi e assinei conjuntamente com o Sr. Presidente da 

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

 


