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ACTA Nº 05/2010 
 
  
ACTA DA SEGUNDA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA ONZE DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E DEZ ----------------
----  
 
Aos onze dias do mês de Junho do ano dois mil e dez, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal de 
Ílhavo no Salão Nobre dos Paços do Município, para realizar a segunda reunião da Sessão de Junho 
destinada à análise dos seguintes pontos da Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------
--- 
Ponto 4- Informação do Presidente da Câmara relativa à Actividade Municipal no período compreendido 
entre 01/04/10 a 27/05/10; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Ponto 5 – Apreciação e Votação do Regulamento Geral de Utilização dos Centros Culturais da Gafanha da 
Nazaré e Ílhavo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Ponto 6 – Apreciação e Votação do Regulamento do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa ficou constituída pelo seu Presidente, António Francisco das Neves 
Vieira e pelo primeiro e segundo secretários, Carlos Sarabando e Maria do Rosário Silva ------------------------
----------- 

PRESENÇA DO EXECUTIVO: Por parte do Executivo estiveram presentes nesta reunião o Presidente José 
Ribau Esteves e os Vereadores, Fernando Caçoilo, Beatriz Martins, Marcos Ré, José Vaz e Júlio 
Merendeiro.  
FALTAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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 Secretário da referida Junta de Freguesia, Alcibíades Fernandes. -----------------------------------------------
--- 
Flor Agostinho, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente do 
Município. Por esse motivo é substituído pelo que se segue na lista, Licínio Graça. -------------------------------
--- 
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 segue na lista, Sofia Senos. ---------------------------------
-- 
Uma vez declarada aberta a reunião pelo Presidente da Mesa, procedeu-se de imediato à chamada dos 
membros deste órgão, tendo a presença de: António Neves Vieira, Carlos Sarabando, Paulo Nordeste, 
Maria do Rosário Silva, Licínio Graça, António Pedro Martins, Mário Júlio Ramos, Maria de Lurdes Vieira, 
Mariana Franco, Daniel Tavares, Pedro Parracho, António Pinho, Sofia Senos, Susana Diamantino, 
Amantino Caçoilo, Hugo Coelho, Jorge São Marcos, Maria de Fátima Bola, José Alberto Loureiro, Júlio 
Barreirinha, Catarina Resende, Rufino Filipe, Manuel Serra, Domingos Vilarinho e Alcibíades Fernandes. ---
------------------ 
A reunião teve início às 21H05. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
O Presidente da Mesa dá continuidade à discussão do Ponto 4 – Informação do Presidente da 
Câmara relativa à Actividade Municipal no período compreendido entre 01/04/10 a 27/05/10; 
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(continuação da discussão) ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
FÁTIMA BOLA: Reportando-se à acção social refere que embora Ílhavo seja um Município apetecível para 
viver e trabalhar há questões de âmbito da acção social a realçar e que a Câmara Municipal tem dado 
resposta adequada para melhorar as condições de muitas famílias. Para tal promove um trabalho de 
colaboração com as várias instituições sediadas no Município, bem como a implementação de medidas 
tomadas pelos Conselhos de Acção Social e de Educação. -------------------------------------------------------------
--- 
JÚLIO BARREIRINHA: Destaca as várias actividades desenvolvidas nas comemorações do Dia 
Internacional da Protecção Civil, nomeadamente a realização de simulacros, tal como o realizado na EB 23 
José Pinto Ferreira Basto que permitiu pôr em prática o Plano de Emergência da escola e do Plano 
Municipal de Emergência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 
 
AMÂNTINO CAÇOILO: Destaca o Estudo Prévio para a ligação dos efluentes industriais do 
processamento do bacalhau no município de Ílhavo, no âmbito do Protocolo assinado entre a Câmara 
Municipal, Associação de Industriais do Bacalhau, Administração do Porto de Aveiro e a SIMRIA com vista 
à gestão desses mesmos efluentes. -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
Congratula-se pelo lançamento da Agenda Náutica 2010 que dá informação sobre as actividades e 
modalidades que os vários parceiros do Fórum Náutico desenvolveram, dando assim um grande 
contributo para as actividades náuticas nas áreas do desporto, cultura e recreio. ----------------------------------
----------------- 
Com satisfação faz referência à adesão do Museu Marítimo de Ílhavo à Rede Portuguesa de Museus, e 
ainda à atribuição da Bandeira Azul às praias do Município. -------------------------------------------------------------
---- 
JORGE SÃO MARCOS: No âmbito da temática saúde, começa por perguntar se a alteração do horário de 
atendimento ao público no Centro de Saúde de Ílhavo se tornou mais limitativo e se promoveu um aumento 
de doentes para as urgências do Hospital de Aveiro. ----------------------------------------------------------------------
---- 
Sobre os serviços de limpeza e higienização dos sanitários das praias e a respectiva adjudicação deste 
serviço a privados, solicita mais esclarecimentos. --------------------------------------------------------------------------
---- 
Quanto à aplicação de portagens nas Scut’s, solicita mais informações sobre o assunto. -----------------------
--- 
PEDRO MARTINS: Solicita informações mais esclarecedoras sobre a aplicação de portagens nas Scut’s, 
nomeadamente na A25. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
JOSÉ LOUREIRO: Pergunta qual o tipo de apoio que a Câmara Municipal prestará à nova Creche do 
Centro Social Padre Kenteniche. ------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
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 aos 
membros que abordaram a temática das Scut’s dizendo que tem havido desenvolvimentos, mas que ainda 
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não foram tomados públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
Sobre a questão relativa aos novos horários e funcionamento do Centro de Saúde de Ílhavo informa que as 
explicações que obteve do Ministério da Saúde, são as que estão reproduzidas no documento da 
actividade municipal. Na realidade não tem sido linear a sua aplicação e tem motivado descontentamento 
dos utentes. Poderá vir a acontecer uma adaptação mais adequada. Diz-se dizer estar atento e 
acompanhar a situação. - 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 5 – Apreciação e Votação do Regulamento 
Geral de Utilização dos Centros Culturais da Gafanha da Nazaré e Ílhavo; -------------------------------------
-------------- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------
------ 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Usa a estrutura base do Regulamento do CCI adapta 
naquilo que é necessário na lógica de gestão integrada dos dois edifícios (CCI e CCGN). É um documento 
importante e simples, aprovado por unanimidade pelo Executivo e que espera a aprovação do Órgão 
Deliberativo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
PEDRO PARRACHO: Pergunta se no decurso de utilização do documento em análise se concluiu 
claramente pela necessidade da sua alteração e se o tempo foi suficiente para se detectarem as 
necessidades do seu melhoramento. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
MÁRIO JÚLIO: Opina a importância da existência de um modelo de gestão municipal de todos os 
equipamentos da mesma índole, embora a actividade cultural no Município vá muito para além destes dois 
edifícios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
PEDRO MARTINS: Manifesta a concordância do PS, até porque se trata de aglutinar num só documento 
os dois Centros Culturais e o primeiro já havia merecido o acordo do PS. --------------------------------------------
------- 
JOSÉ LOUREIRO: Diz ter dúvidas que alguma entidade privada alugue estes espaços para espectáculos 
com qualidade, face aos custos. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Diz ter havido 
necessidade de ajustar um só Regulamento à existência de dois Centros Culturais, aperfeiçoando alguns 
pontos nele referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 
 
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 aprovada por unanimidade. Para efeitos imediatos esta 
deliberação foi aprovada em minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 6 – Apreciação e Votação do Regulamento do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados; ---------------------------------------------------
----- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------
------ 
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1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Sendo que é um Regulamento claro, a justificação 
desta opção politica é explícita no seu preâmbulo. Afirma que o executivo não pretende qualquer mudança 
com este documento naquilo que é essencial. ------------------------------------------------------------------------------
----------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
JOSÉ LOUREIRO: Referindo o anexo que comporta a tabela das comparticipações das rendas para 
habitação, considera os mesmos abaixo dos preços de mercado. -----------------------------------------------------
--- 
PEDRO MARTINS: O PS concorda com tudo o que signifique reforço das políticas sociais da CMI. ----------
-- 
PAULO NORDESTE: Pergunta qual o valor expectável para o Fundo. ------------------------------------------------
---- 
MÁRIO JÚLIO: Prestando atenção aos órgãos de comunicação social fica-se com a sensação de que o 
país não resolve questões sociais desde há muito tempo. É portanto gratificante pertencer ao órgão 
deliberativo de uma autarquia que apresenta uma proposta desta índole. --------------------------------------------
--- 
FÁTIMA BOLA: Diz que o documento é centralizador, ou seja, coloca as Instituições mais próximas das 
pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
PEDRO PARRACHO: Também o membro no uso da palavra o refere como um documento claro e 
esclarecedor, salientando o facto dos apoiados poderem vir a ser chamados à prestação de serviços à 
comunidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
ANTÓNIO PINHO: O membro diz que embora o Regulamento não seja conjuntural mas estrutural, nas 
épocas de crise a regulamentação e o rigor tornam-se mais prementes pela importância do garante do 
rigor. 
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): O Presidente da 
Câmara informa o membro José Loureiro que os valores existentes na tabela resultam da experiência 
obtida do trabalho desenvolvido. Ao membro Paulo Nordeste informa que o valor expectável para o fundo 
será aquele que for necessário. -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
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 informou que terminado a discussão da Ordem do Dia e como não havia público 
para intervir, deu por finda a reunião pelas 23H55 do dia do seu inicio. -----------------------------------------------
--- 
 
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta que eu, Carlos Sarabando, 1º Secretário, redigi, 
subscrevi e assinei conjuntamente com o Sr. Presidente da Mesa. ----------------------------------- 
 
 
O Presidente da Mesa____________________________________ 
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O 1º Secretário_________________________________________ 
 
 
ESTA ACTA FOI APROVADA POR UNANIMIDADE, NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/09/10. 


