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ATA Nº 08/2012 
 
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DO ANO DOIS MIL E 
DOZE  
No dia vinte e três do mês de novembro do ano dois mil e doze, reuniu ordinariamente a Assembleia 
Municipal de Ílhavo no Salão Nobre dos Paços do Município, para realizar a primeira reunião da Sessão de 
setembro destinada à análise dos seguintes pontos da Ordem do Dia: -----------------------------------------------
--- 
Ponto 1 - Informação do Presidente da Câmara relativa à Atividade Municipal no período compreendido 
entre 25/09/12 a 21/11/12; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Ponto 2 - Apreciação e votação da Proposta de Derrama para cobrança do ano de 2013 nos termos da 
alínea f) do n.º2 do art.º 53 da Lei n.º169/99 de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
Ponto 3 - Apreciação e votação da Proposta para nos termos do disposto no art.º 112º do Código do 
Imposto Municipal/Imóveis (IMI), se fixarem para vigorar no Município de Ílhavo, no ano de 2013; -------------
-- 
Ponto 4 - Apreciação e votação da Proposta de Alteração do Regulamento do Museu Marítimo de Ílhavo; --
-- 
Ponto 5 - Apreciação e votação da Proposta do Regulamento do Centro de Documentação de Ílhavo; -------
-- 
Ponto 6 - Apreciação e votação da Cooperação com Timor-Leste para a instalação dos Municípios; ---------
--- 
Ponto 7 - Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento e do Mapa de Pessoal para o 
ano de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa ficou constituída pelo seu Presidente António Neves Vieira, pelo 
primeiro secretário, Carlos Sarabando e pela segunda secretária Maria do Rosário Silva. ------------------------
--------------                                                                                                                                                                                                                                              

PRESENÇA DO EXECUTIVO: Por parte do Executivo estiveram presentes nesta reunião o Presidente da 
Câmara, José Ribau Esteves e os Vereadores Fernando Caçoilo, José Vaz, Beatriz Martins, Paulo Costa e 
Ana Bastos. Estive ausente o Vereador Marcos Ré. ------------------------------------------------------------------------
--- 
FALTAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Paulo Nordeste, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente do 
Município. Por esse motivo é substituído, pelo que se lhe segue na lista Manuel Soares. ------------------------
-- 
Paulo Trincão, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente do 
Município. Por esse motivo é substituído, pelo que se lhe segue na lista Sofia Senos. ----------------------------
-- 
Rufino Filipe, Presidente de Junta de Freguesia de São Salvador, apresentou um pedido de justificação de 
falta nesta reunião, por se encontrar ausente do Município. Por esse motivo é substituído pelo membro da 
Junta de Freguesia, António Silva. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Eduardo Conde, Presidente de Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação, apresentou um pedido de 
justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente do Município. Por esse motivo é substituído 
pelo membro da Junta de Freguesia, Sofia Morais. ------------------------------------------------------------------------
--- 
Uma vez declarada aberta a reunião pelo Presidente da Mesa, procedeu-se de imediato à chamada dos 
membros deste órgão, tendo-se verificado a falta justificada do membro Mariana Franco e a presença de: 
António Neves Vieira, Carlos Sarabando, Manuel Soares, Maria do Rosário Silva, António Flor Agostinho, 
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António Pedro Martins, Mário Júlio Ramos, Maria de Lurdes Vieira, Daniel Tavares, Pedro Parracho, 
António Pinho, Sofia Senos, Eduardo Arvins, Amantino Caçoilo, Hugo Coelho, Jorge São Marcos, Maria de 
Fátima Bola, Júlio Barreirinha, Catarina Resende, António Silva, Manuel Serra, Domingos Vilarinho e Sofia 
Morais. --- 
A reunião teve início às 21H00. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: ------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Ata n.º 06/2012: Submetida a votação foi aprovada por maioria, com uma abstenção do membro José 
Loureiro por não ter estado presente nessa reunião. ----------------------------------------------------------------------
---- 
Ata n.º 07/2012: Submetida a votação foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------
--- 
A pedido do Presidente da Câmara Municipal foi solicitado a retirada do ponto 7 da Ordem de 
Trabalhos conforme se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
“Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Ílhavo ----------------------------------------------------------------
--- 
Ao abrigo do disposto da alínea b) do n.º1 do art.º68 da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro na redação que 
lhe é dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, solicito a V.Exa se digne mandar providenciar no sentido 
de ser anulado, por uma questão processual da Ordem do Dia da Sessão Ordinária do mês de novembro 
do corrente ano, cuja primeira reunião ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 23 de novembro, o seu ponto 7 
–  
 
 
 
 
Apreciação e Votação das Grandes Opções do Orçamento e do Mapa de Pessoal para o ano 2013. ---------
--Ílhavo, 22 de novembro de 2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Ass: José Agostinho Ribau Esteves - Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo.” ---------------------------------
--- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------------
---- 
O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, 
pelo que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: -----------------------------------------------------------------------------------------
----- 
PEDRO MARTINS: Começa por felicitar a empresa do grupo Visabeira que irá proceder a um grande 
investimento no município numa época em que há uma alta taxa de desemprego, contrariando essa 
tendência. Questiona se além do apoio na alteração do PDM, a Câmara Municipal concedeu mais alguns 
benefícios a esta empresa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
No que respeita a outras alterações de PDM, nomeadamente para a firma Motofil, pergunta se houve 
retorno em criação de postos de trabalho ou novas realidades. ---------------------------------------------------------
------------- 
MANUEL SOARES: Referenciando o ancoradouro da Caldeira do Forte da Barra cita que a Administração 
do Porto de Aveiro leiloou todos os lugares de que dispunha. Pergunta quanto aos lugares pertencentes à 
Câmara Municipal se irão reservar alguns para embarcações que pretendam fazer uma visita rápida à 
zona.  
SOFIA SENOS: Tece comentários ao parecer positivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
da Regional do Centro, que favorece a continuidade do projeto do PCI na Coutada. Entende que o 
investimento é bem-vindo, mas que a sua formalização deveria ser adequada à vida social e laboral atual, 
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podendo e devendo ser verificada a viabilidade que a instalação deste projeto poderia ser na zona 
histórica de Ílhavo. Crê que igualmente a par da requalificação física poder-se-ia regenerar a zona 
histórica, acabando com edifícios devolutos possibilitando aqueles que se desloquem laboralmente 
trazerem família para ocupar mais habitações participando ativamente na sociedade local. --------------------
------------------------------------------ 
JORGE SÃO MARCOS: Considera positiva a receção pela primeira vez dos documentos de apoio à 
Ordem de Trabalhos da Assembleia municipal através da Internet. ----------------------------------------------------
-------------- 
Considera a fusão e extinção de freguesias um esforço de racionalização aliado a cortes nas estruturas 
burocrática sem objetivo. Pergunta se a ANMP já definiu opinião em relação a este tema. -----------------------
-- 
JOSÉ LOUREIRO: Chama à atenção para o estado degradado de algumas ruas na Gafanha da Nazaré, 
chama mais uma vez a atenção do Parque de Campismo da Gafanha da Nazaré e do monte de areia da 
APA que continua do mesmo local----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
ANTÓNIO PINHO: Inicia a sua intervenção dizendo que considera positivo o investimento privado 
publicitado para o Concelho de Ílhavo, contrariando assim a tendência da elevada taxa de desemprego. 
Considera a greve dos trabalhadores portuários uma afronta a toda a Industria e Comércio da região e não 
só----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
FLOR AGOSTINHO: Considera o projeto de investimento previsto para o município uma mais valia pois 
poderá gerar “arrastamento” de outros na economia de Ílhavo. Faz também referência à greve dos 
trabalhadores portuários e ao prejuízo que estão a causar à economia------------------------------------------------
--- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): -----------------------------
---- 
Agradece ao Senhor Presidente da Assembleia a cedência à retirada do ponto sete da ordem de trabalhos. 
Este pedido justifica-se por três motivos: Em primeiro lugar pelo programa do PAEL ainda não estar 
totalmente definido e especificado. Em segundo lugar porque a Lei nº 49 aprova a nova estrutura Orgânica 
sobre rácios, número de habitantes e movimentos pendulares e em terceiro lugar porque o INE só na 
semana passada é que divulgou os números dos sensos de 2011.----------------------------------------------------
--- 
Responde ao membro Jorge São Marcos dizendo que a Lei da Reforma Autárquica é muita complexa e 
que ainda nada está definido. Sobre a questão levantada pelos membros da Assembleia relacionada 
sobre a greve dos estivadores, lembra a última reunião da CIRA aonde aproveitaram para fazer um apelo 
aos trabalhadores para cancelarem a mesma, lembrando também que a proposta de Lei sobre este 
assunto iria ser votada em Assembleia da República a 29 de Novembro corrente.----------------------------------
------------------- 
 
 
 
 
O presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
PEDRO MARTINS: Considera lamentável a postura dos estivadores através das suas greves e 
manifestações, apelando ao bem senso indo ao encontro de posturas positivas para a economia do país. 
Congratula-se igualmente pelo envio dos documentos para a assembleia por email ------------------------------
--- 
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Findas as segundas intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
3ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Subscreve a 
intervenção do membro Pedro Martins no que respeita à postura dos estivadores. --------------------------------
------------------- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 1 - Informação do Presidente da Câmara 
relativa à Atividade Municipal no período compreendido entre 25/09/12 a 21/11/12; ----------------------
-------------- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------
------ 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Dá destaque a todas as atividades de calendário do 
Museu Marítimo de Ílhavo, nomeadamente a inauguração do seu aquário de bacalhaus, visto que será um 
museu com um novo modelo de funcionamento a nível nacional. ------------------------------------------------------
--- 
Indica que a relação institucional entre a Câmara Municipal e a Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal - AICEP demonstra todo o trabalho em busca de oportunidades e apoio aos 
investidores privados contribuindo para o desenvolvimento do município através da criação de emprego e 
de riqueza. ---- 
Por fim realça o aniversário do 3.º ano do presente mandato autárquico pela sua importância de gestão 
perante as circunstâncias político-económicas nacionais e por igualmente ser o seu último mandato 
exercendo funções de Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, garantido um trabalho de empenho e de 
qualidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
ANTÓNIO PINHO: Considera importante a visita do Presidente do AICEP pelos resultados obtidos. 
Enaltece a colaboração entre a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas de Ílhavo através da 
implementação do PIT – Plano Individual de Transição, onde permite que os alunos realizem estágios num 
contexto de trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
FLOR AGOSTINHO: É com agrado que verifica a aprovação da candidatura ao PAEL - Programa de Apoio 
à Economia Local , dado considerar positivo à gestão do município decorrida durante o mandato em 
curso. --- 
MÁRIO JÚLIO: Valoriza o empreendedorismo empresarial verificada aquando da visita do Presidente do 
AICEP Fórum Empresarial da AIDA em Ílhavo, visto ser um contributo para o desenvolvimento do 
município.- 
FÁTIMA BOLA: Valoriza a promoção e desenvolvimento da cultura marítima como destaque na atividade 
municipal, destacando a remodelação do Museu Marítimo. Felicita o Presidente da Câmara pela 
entronização na Confraria Marítima de Portugal e pela menção honrosa obtida-------------------------------------
--- 
PEDRO PARRACHO: No que respeita à reforma do Mapa Judiciário solicita esclarecimentos sobre quais 
as novidades para o município. -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
JOSÉ LOUREIRO: Lamenta que embora haja investimento no município, a sua taxa de desemprego 
continue elevada. Por isso, entende que se devam tomar medidas de apoio que contrariem esta tendência. 
- 
JORGE SÃO MARCOS: Pretende saber qual o ponto de situação do processo do Parque de Ciência e 
Inovação. No que respeita ao PAEL, questiona qual a previsão para receber as verbas às quais a Câmara 
Municipal se candidatou. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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PEDRO MARTINS: Afirma que a realidade de dificuldades económicas afetam tanto as empresas como as 
famílias. Afirma ainda, concordar com o parecer da Câmara Municipal em relação à Reforma do Mapa 
Judiciário pois é necessários alguns cuidados que não estão a ser salvaguardados pelo Ministério da 
Justiça. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------
---2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Começa por 
responder  
 
 
 
que é necessário fazer opções para gerir bem e o PCI instalado no Casco antigo de Ílhavo não o é. Como 
tal, utiliza-se os recursos disponíveis, tomar decisões, resolver dificuldades e aproveitar oportunidades. 
Agradece as abordagens dos membros nas suas intervenções. --------------------------------------------------------
--- 
Responde ao membro Pedro Parracho dizendo que não há novidades sobre a evolução do Mapa 
Judiciário, visto que ainda não houve reações à proposta efetuada à Ministra da Justiça, aguardando que 
haja uma decisão sensata em relação à mesma. ---------------------------------------------------------------------------
-----------------Ao membro Jorge São Marcos diz que o processo do PCI é complicado e muito burocrático, 
estando ainda em falta outros passos para a sua finalização. No entanto, encontra-se na fase da 
componente de ligação entre o Estudo de Impacto-Ambiental com o projeto de execução de todas as 
obras da 1.ª fase. Fica em falta a assinatura do contrato de financiamento com o Programa Operacional 
da Região Centro e o acesso aos terrenos que seguem as suas formalidades para iniciar a compra dos 
mesmos. Lamenta a lentidão do processo, mas perante as condicionantes administrativas existentes e a 
complexidade do processo, mantém-se a liderança do mesmo. --------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
Em relação ao investimento previsto em Ílhavo, advém de um acordo comercial entre a empresa Vista 
Alegre e o Ikea em que instalarão uma empresa na Zona Industrial da Mota com o objetivo de produzir 
louça exclusiva para o Ikea e onde estão previstos muitos postos de trabalho. -------------------------------------
----------- 
Responde ao membro Manuel Soares que a decisão sobre a gestão final do Cais do Forte da Barra está a 
ser trabalhada num modelo diferente em que há negociações com privados, aguardando resolução 
rápida, realçando que concorda com o seu ponto de vista em relação à utilização do Cais. ---------------------
------------ 
O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, 
pelo que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: -----------------------------------------------------------------------------------------
----- 
SOFIA SENOS: Lamenta verificar não ter havido qualquer preocupação com a vivência do Casco Histórico 
de Ílhavo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
PEDRO MARTINS: É com desagrado que verifica que o tema desemprego não seja melhor entendido, 
criando condições alternativas ao mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------
---- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------
-----3ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Realça a 
importância do aquário a inaugurar ser o primeiro aquário de bacalhaus no país e será um complemento 
de grande importância à atual estrutura do Museu Marítimo de Ílhavo. ------------------------------------------------
------------------ 
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Responde à Sofia Senos que igualmente lamenta a existência de casas devolutas à venda, mas constata 
ser a atual realidade dos cascos antigos agravada pela quebra do mercado imobiliário. -------------------------
-------- 
Antes de entrar na discussão do ponto 2 o membro Manuel Serra ausentou-se da reunião, por se encontrar 
indisposto, não participando na discussão da restante Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------
--- 
A Mesa da Assembleia autorizou o Presidente da Câmara e os membros da Assembleia a discutirem 
simultaneamente os pontos 2 e 3, sendo as suas votações efetuadas separadamente. --------------------
------ 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 2 - Apreciação e votação da Proposta de 
Derrama para cobrança do ano de 2013 nos termos da alínea f) do n.º2 do art.º 53 da Lei n.º169/99 
de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro; --------------
------------------ 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: -------------------------------------
------ 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Indica que as receitas do IMI e da Derrama são 
importantes para a estrutura da Câmara Municipal e que é previsível que haja um aumento com relevância 
para o PAEL em 700 mil euros em IMI a receber em 2013. Explica que a avaliação das matrizes está na 
reta final, mas ao abrigo da proposta de Lei do Orçamento de Estado o valor a mais será para pagamento 
de dívida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
Embora a receita da Derrama seja menos relevante tem importância como receita e por isso a proposta 
apresentada indica que a Assembleia a aprove numa lógica política dos últimos anos. --------------------------
--- 
O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, 
pelo que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
 
 
 
FLOR AGOSTINHO: Compreende a proposta de manutenção de receitas como equilíbrio do orçamento 
da Câmara Municipal que respeite o funcionamento dos serviços autárquicos. -------------------------------------
------- 
ANTÓNIO PINHO: Comenta a agressividade fiscal paralela à atração de investimento. -------------------------
---- 
PEDRO MARTINS: Em relação à Derrama indica que este imposto não é tão gravoso para o munícipe 
como o IMI. Como tal, relembra que é possível reduzir o esforço fiscal das famílias e das empresas. ---------
---------- 
JORGE SÃO MARCOS: Relativamente à reforma do Sistema de Avaliação de Propriedade comenta que 
haverá um aumento e que conjuntamente com aumento do IRS, entre outro, criarão ainda mais 
dificuldades às pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
Sabendo que a Derrame incide sobre o lucro tributável, indica que muitas empresas o têm em situação 
negativa e portanto dará origem a cenários negativos. --------------------------------------------------------------------
---- 
JOSÉ LOUREIRO: Comenta que o IMI e a Derrama são demasiado elevados para serem aplicados 
perante a realidade atual do país. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------
-----2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Começa por dizer 
que o problema da elevada carga fiscal não está no IMI, mas sim em outros tantos criados pelos diversos 
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Governos do país. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Indica que sempre defendeu que os autarcas devem proceder a uma planificação financeira estável das 
câmaras municipais e que hoje mais se deve ter em conta devido à Lei dos Compromissos. Por isso indica 
que é necessário cuidado a gerir este dossier e por isso solicita aprovação do mesmo. -------------------------
--- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
-----PEDRO MARTINS: Apesar dos argumentos apresentados entende que continua a haver capacidade 
para que não sejam aplicadas taxas tão elevadas. -------------------------------------------------------------------------
----------- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------
-----3ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Explica que os 
valores apresentados são baseados numa previsão sólida da gestão municipal. ----------------------------------
-------------- 
VOTAÇÃO: Submetido a votação o ponto 2 da ordem de trabalhos, foi aprovado por maioria com 
quinze (15 PSD) votos a favor, cinco (4 PS e 1 CDU) votos contra e três abstenções dos membros 
António Pinho, Jorge São Marcos e Domingos Vilarinho. Para efeitos imediatos esta deliberação foi 
aprovada em minuta. Coloca à votação o Ponto 3 - Apreciação e votação da Proposta para nos 
termos do disposto no art.º 112º do Código do Imposto Municipal/Imóveis (IMI), se fixarem para 
vigorar no Município de Ílhavo, no ano de 2013; -------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 
VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por maioria com quinze (15 PSD) votos a favor e oito 
(6 PS, 1 CDU e 1 CDS/PP) votos contra. Para efeitos imediatos esta deliberação foi aprovada em 
minuta. ---- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 4 - Apreciação e votação da Proposta de 
Alteração do Regulamento do Museu Marítimo de Ílhavo; -------------------------------------------------------------
------------------ 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------
------ 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Estando prevista a inauguração do Aquário do Museu 
Marítimo de Ílhavo explica que houve necessidade de adequar o Regulamento a essa nova realidade. ------
-- 
O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, 
pelo que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
ANTÓNIO PINHO: Chama à atenção para a lacuna na menção do feriado de 1 de novembro 
contrariamente ao novo calendário de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------
-----2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Explica que 
aquando da formalização do novo calendário de feriados, este será devidamente corrigido. --------------------
------------------- 
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O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que não havendo inscrições submeteu-se o ponto a votação. -------------------------------------------------------
----------- 
VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta 
deliberação foi aprovada em minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 5 - Apreciação e votação da Proposta do 
Regulamento do Centro de Documentação de Ílhavo; -----------------------------------------------------------------
----- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: -------------------------------------
------ 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Esclarece que o regulamento apresentado é bastante 
técnico, coordenado pela equipa técnica do arquivo e que visa regular a gestão e o acesso ao edifício e ao 
arquivo mais técnico sedeado no CIEMAR. -----------------------------------------------------------------------------------
--- 
O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, 
pelo que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS --------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
PEDRO MARTINS: Em respeito ao art.º34 em que diz que a Câmara Municipal poderá delegar as suas 
competências no Presidente da Câmara ou Vereador. No entanto não verificou nenhuma competência da 
Câmara neste regulamento e sim somente do Presidente da Câmara. ------------------------------------------------
--- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------
-----2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Responde 
dizendo que o artigo mencionado é uma redundância, sendo este de composição regulamentar. -------------
------------------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que não havendo inscrições submeteu-se o ponto a votação. -------------------------------------------------------
----------- 
VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta 
deliberação foi aprovada em minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão Ponto 6 - Apreciação e votação da Cooperação com 
Timor-Leste para a instalação dos Municípios; ---------------------------------------------------------------------------
-------------- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: -------------------------------------
------ 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: O documento apresentado é um ato político de 
grande importância que dá seguimento aos compromissos assumidos aquando da participação da 
comitiva de visita anteriormente efetuada a Timor-Leste. Este documento explica o apoio de formação a 
dar no nosso país aos técnicos de Timor-Leste nas diferentes áreas de atuação autárquica. Posteriormente 
será formalizado o protocolo através da sua assinatura pública e será um dossier para dar continuidade 
pelo executivo a liderar no próximo mandato. --------------------------------------------------------------------------------
---------- 
O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, 
pelo que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
ANTÓNIO PINHO: Congratula-se pelo papel da Câmara Municipal de Ílhavo ao colaborar neste projeto, 
esperando que seja devidamente aproveitado pela nova Nação. -------------------------------------------------------
--- 
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CATARINA RESENDE: Felicita a participação da Câmara Municipal neste projeto. -------------------------------
----Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara 
para responder às questões colocadas: -----------------------------------------------------------------------------------
-------------2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Indica que o 
projeto de colaboração apresentado será rico para ambos os intervenientes. ---------------------------------------
----------------- 
O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, 
pelo que não havendo inscrições submeteu-se o ponto a votação. ------------------------------------------------
------------ 
VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta 
deliberação foi aprovada em minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------Terminado os pontos da ordem de trabalhos o Presidente da Mesa de seguida deu-
se a palavra ao público: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
HORÁCIO MELO: Apela a maior atenção para a gestão do trânsito junto à Capela da Sra do Pranto por 
serem criados grandes transtornos àqueles que lá residem e que lá vivem. -----------------------------------------
--- 
 
 
 
O Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Câmara para responder às questões 
apresentadas pelo público: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
PRESIDENTE DA CÂMARA: Esclarece que o Vereador responsável pelo trânsito tem vindo a reunir com os 
residentes e outros interessados na resolução da situação. Indica que se encontram em análise e que 
brevemente será tomada decisão sobre a postura a tomar pela Câmara Municipal. -------------------------------
--- 
O Presidente da Mesa informou que terminado a discussão da Ordem do Dia e prestada a informação ao 
público, deu por finda a reunião pelas 00H30 do dia seguinte. ----------------------------------------------------------
--- 
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que eu, Carlos Sarabando, 1º Secretário, redigi, 
subscrevi e assinei conjuntamente com o Sr. Presidente da Mesa. ----------------------------------------------------
--- 
 
O Presidente da Mesa ____________________________________ 
   
O 1º Secretário _________________________________________ 
 
ESTA ATA FOI APROVADA POR MAIORIA COM A ABSTENÇÃO DO MEMBRO PAULO NORDESTE, NA 
REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22/02/13. 
 


