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ATA Nº. 07/2016 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZASSEIS. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezasseis, reuniu 

extraordinariamente a Câmara Municipal de Ílhavo, por despacho do Sr. Presidente da 

Câmara, datado de 22 de março do corrente ano, 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 09.00 horas. -------------------------------------------------------------------- 

Uma vez declarada aberta a reunião pelo Sr. Presidente da Câmara, foi tratado o seguinte 

assunto único, constante da ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------------- 

§ ÚNICO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CLAUSURADO CONSTANTE DO 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.º 9015/008387/391, COM A CAIXA GERAL DE 

DEPÓSITOS, SUBSTITUINDO-SE DESTE MODO O CLAUSURADO APROVADO 

EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 02.MARÇO.2016. --------------------------------------------- 

Presente o processo de empréstimo acima referenciado, no valor de 895.917,33€ (oitocentos e 

noventa e cinco mil, novecentos e dezassete euros e trinta e três cêntimos), aqui dado por 

integralmente transcrito, do qual se destaca o contrato de empréstimo celebrado entre o 

Município de Ílhavo e a Caixa Geral de Depósitos, o qual integra como anexo a respetiva 

simulação de Plano de Financiamento, e que visa dar satisfação ao solicitado pelo douto 

Tribunal de Contas, tendo sido aproveitado para alteração meramente residual do seu valor. -- 

Em minuta foi deliberado por maioria, com a abstenção dos vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista, aprovar a presente alteração do clausulado. ----------------------------------------------- 
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E nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada eram 09.30 horas. -------------------------- 

Lavrada a presente ata, foi a mesma colocada de imediato à votação, nos termos do n.º 2 do 

art. 57º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -- 

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. -------------------------------------------------------------------------- 

 


