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ACTA Nº 07/2010 

 
 
ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DE SETEMBRO DO ANO DOIS MIL E 
DEZ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro do ano dois mil e dez, reuniu ordinariamente a Assembleia 
Municipal de Ílhavo no Auditório do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, 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 Actividade Municipal no período compreendido 
entre 28/05/10 a 20/09/10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Ponto 2 – Apreciação e votação das alterações ao Regulamento da Mercado Municipal da Costa Nova; ---
--- 
Ponto 3 – Apreciação e votação das alterações ao Regulamento Interno do Cais dos Pescadores da Costa 
Nova; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Ponto 4 – Apreciação e votação das alterações ao Regulamento Interno do Cais dos Pescadores da Mota 
– Gafanha da Encarnação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
Ponto 5 – Apreciação e votação das alterações ao Regulamento do Museu Marítimo de Ílhavo; ---------------
--- 
Ponto 6 – Apreciação e votação de proposta, para nos termos do disposto no art.º 112º do Código do 
Imposto Municipal s/Imóveis (IMI), se fixarem taxas para vigorar no Município de Ílhavo, no ano de 2011; ---
-- 
Ponto 7 – Apreciação e votação de proposta, de uma Derrama para a cobrança do ano de 2011. (alínea f) 
n.º 2, do art.º 53º da Lei 169/99, de 18 SET, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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, Paulo Costa, José Vaz e 
Júlio Merendeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
FALTAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Catarina Resende, 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. ------------------------
-- 
Mariana Franco, 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. ------------------------
-- 
Uma vez declarada aberta a reunião pelo Presidente da Mesa, procedeu-se de imediato à chamada dos 
membros deste órgão, tendo tido a presença de: António Neves Vieira, Carlos Sarabando, Paulo Nordeste, 
Maria do Rosário Silva, António Flor Agostinho, António Pedro Martins, Mário Júlio Ramos, Maria de Lurdes 
Vieira, Manuel Soares, Daniel Tavares, Pedro Parracho, António Pinho, Paulo Trincão, Susana Diamantino, 
Amantino Caçoilo, Hugo Coelho, Jorge São Marcos, Maria de Fátima Bola, José Alberto Loureiro, Júlio 
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Barreirinha, Sofia Senos, Rufino Filipe, Manuel Serra, Domingos Vilarinho e Eduardo Conde. -------------------
-- 
A reunião teve início às 21H00, com a alocução prestada pelo Presidente da Mesa sobre a Comemoração 
do Centenária do Junta de Freguesia e Paróquia da Gafanha da Nazaré. -------------------------------------------
--- 
ACTAS DA REUNIÃO ANTERIOR: --------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Acta n.º 04/2010: Submetida a votação foi aprovada por maioria com o voto contra do membro José 
Loureiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Acta n.º 05/2010: Submetida a votação foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------
---- 
Acta n.º 06/2010: Submetida a votação foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------
---- 
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: Congratula-se por a bancada do Partido Socialista ter proposto a realização de uma 
reunião de Assembleia Municipal na Gafanha da Nazaré, associando-se às Comemorações do 
Centenário da Criação da Freguesia e da Paróquia da Gafanha da Nazaré. Realça a qualidade das 
comemorações,  
 
 
 
visto revelarem momentos de festa e de introspecção sobre a história da vida da cidade da Gafanha da 
Nazaré. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
JORGE SÃO MARCOS: Embora concorde com a aplicação do programa de Bolsas de Estudo, entende 
que o mesmo devesse atribuir mais bolsas contrariando o número defendido pela Câmara Municipal. ------
--------- 
No âmbito da atribuição da Bandeira das Autarquias mais familiarmente responsáveis, indica que no ano 
de 2009, o prémio do Distrito foi atribuído ao Município de Aveiro e no ano em curso ao Município de 
Águeda. Por isso, apela a que o município de Ílhavo deva reforçar o seu trabalho na acção social para 
poder vir a ser um dos premiados no próximo ano. ------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
JOSÉ LOUREIRO: Sabendo que está agendada a inauguração do Centro Escolar Santa Maria Manuela, 
congratula-se por esta aposta na educação, no entanto questiona qual o motivo da atribuição do nome 
Santa Maria Manuela ao Centro Escolar. --------------------------------------------------------------------------------------
---- 
FLOR AGOSTINHO: Congratula-se por estar presente numa reunião que se realiza num espaço 
recentemente inaugurado e de grande qualidade, ansiando que a população e as associações retirem o 
maior proveito dele. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Sabendo do desenvolvimento da temática portagens nas scut’s, questiona qual a avaliação da 
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – CIRA perante as consequências para as famílias, 
empresas e tráfego das vias de comunicação alternativas. --------------------------------------------------------------
------------------------------- 
Felicita a aprovação de mais uma candidatura liderada pela CIRA às Redes Urbanas para a 
competitividade e Inovação do Programa “Mais Centro”, com investimento para três anos, abrangendo 
quatro áreas distintas: cultura, saúde, sustentabilidade e promoção do empreendorismo, promovendo 
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melhoria da qualidade de vida dos municípios envolvidos. Assim, questiona quais os beneficio dos 
projectos previstos para o nosso município. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
EDUARDO CONDE: Tece comentários à situação de crise económica e política do país, destacando as 
consequências que advém das decisões tomadas em relação a esta temática. ------------------------------------
--- 
AMANTINO CAÇOILO: No âmbito das Comemorações do Centenário da Criação da Freguesia e da 
Paróquia da Gafanha da Nazaré relata a evolução da cidade ao longo destes anos nas mais diversas 
áreas da sociedade. Destaca vários projectos que estão previstos para a referida freguesia, 
nomeadamente a Casa da Música, Marina da Barra, Parque da Meia Laranja, entre outros, perguntando 
quais são aqueles que se prevêem implementados a curto prazo. -----------------------------------------------------
---------------------------------- 
ANTÓNIO PINHO: Congratula-se por esta reunião se estar a realizar na Freguesia da Gafanha da Nazaré. 
Realça as Comemorações do Centenário da República, comentando a evolução do Regime a longo dos 
anos, culminando com a actualidade que gira à volta do consenso na aprovação do Orçamento do Estado 
para o ano 2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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): Felicita por esta 
reunião se estar a realizar na cidade da Gafanha da Nazaré. ------------------------------------------------------------
-------------- 
Tece comentários em relação às Comemorações do Centenário da República relacionando-as com a 
situação actual de crise económica e política em que o país se encontra. -------------------------------------------
---- 
Em relação à aplicação de portagens nas scut’s, responde aos membros Flor Agostinho e António Pinho, 
que as decisões recentemente tomadas pelo Governo são as que mais se aproximam daquelas que são 
defendidas pela CIRA em que abrange a isenção de portagens no troço compreendido entre o nó da Praia 
da Barra e o nó das Pirâmides. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Quanto ao projecto Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação – RUCI, informa que irá obrigar os 
municípios a reformular os seus objectivos e áreas a abranger, visto que envolve investimentos elevados. --
-- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
JOSÉ LOUREIRO: Perante o aumento da taxa de juros, pergunta se não terá reflexo nos financiamentos 
obtidos pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
 
 
 
De seguida, foi apresentado à Mesa os seguintes Votos de Louvor, conforme se transcreve: -------------
----- Membro do CDS/PP: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
“Considerando os excelentes resultados obtidos pelos atletas do CASCI a nível internacional, 
nomeadamente os dois títulos mundiais, e respectivos recordes nos 800 e 1500 metros, de Atletismo para 
Pessoas Portadoras de Síndrome de Down, através do atleta Paulo Henriques, nos recentes campeonatos 
disputados no México; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
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Considerando importância do desporto adaptado no desenvolvimento da condição física dos atletas, da 
sua melhoria psicomotora e sobretudo no seu desenvolvimento cognitivo e auto-estima, promovendo uma 
verdadeira integração social destes atletas; ----------------------------------------------------------------------------------
---- 
Considerando o esforço, dedicação e empenho demonstrados pela instituição ao longo destes últimos 
anos em prol da valorização e dignificação da pessoa humana; -------------------------------------------------------
----------- 
Considerando a grande importância deste tipo de acção num ano dedicado ao combate da pobreza e à 
exclusão social; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Considerando que nem sempre o brilhantismo dos resultados permite dar a devida e merecida visibilidade 
ao trabalho desenvolvido, mais importante se torna realçar e destacar momentos com os que agora se 
viveram; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Considerando a relevância destes brilhantes resultados para a projecção e dignificação da imagem do 
concelho de Ílhavo a nível nacional e internacional; ------------------------------------------------------------------------
---- 
O CDS - Partido Popular coloca à consideração da Assembleia Municipal de Ílhavo a aprovação de um 
voto de louvor à CASCI pelo trabalho desenvolvido no âmbito do Desporto Adaptado. ----------------------------
-------- 
Gafanha da Nazaré, 24 de Setembro de 2010 -------------------------------------------------------------------------------
---- 
O membro do CDS/PP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Ass) António Pinho “----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------
----- 
Membro do CDS/PP: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
“Considerando o papel absolutamente fundamental, e fundador, da Igreja Católica e das suas instituições 
de então na criação da Freguesia da Gafanha da Nazaré há cem anos; ---------------------------------------------
---- 
Considerando que a Paróquia e a Freguesia da Gafanha da Nazaré são gémeas, e percorreram ao longo 
destes cem anos um trajecto indissociável, no qual a história das duas instituições se interliga 
constantemente; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----     
Considerando a importância da obra social, cultural e associativa das instituições ligadas à Paróquia da 
Gafanha da Nazaré, que marcaram de forma indelével o desenvolvimento da Gafanha da Nazaré aos mais 
variados níveis; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
O CDS - Partido Popular propõe à Assembleia Municipal de Ílhavo a aprovação de um voto de louvor à 
Paróquia da Gafanha da Nazaré. -----------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Gafanha da Nazaré, 24 de Setembro de 2010 -------------------------------------------------------------------------------
---- 
O membro do CDS/PP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Ass) António Pinho “----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------
----- 
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O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 1 – Informação do Presidente da Câmara 
relativa à Actividade Municipal no período compreendido entre 28/05/10 a 20/09/10; ------------------------
------------------ 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------
----- 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Começa por destacar as iniciativas na área da 
educação, nomeadamente as inaugurações dos cinco Centros Escolares por ser uma aposta qualitativa 
de grande importância e a gestão de uma nova competência adquirida pela Câmara Municipal, 
relacionada com as cantinas escolares das EB 23 do Município, entre outros instrumentos geridos para 
promover um bom arranque do ano lectivo. ----------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
Quanto às obras prevê-se inaugurações breves da Circular Nascente-Sul e da EN 109. Em fase final 
encontram-se as obras de qualificação urbana da envolvência do Centro Escolar Santa Maria Manuela e 
da requalificação da área urbana envolvente ao Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa da 
Misericórdia. Informa que através dos novos modelos de concursos públicos foram adjudicadas três  
 
 
 
importantes obras da Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo, enunciando a anterior obra de 
requalificação urbana do Hospital, requalificação da Av. 25 de Abril e a obra no Edifício da Antiga Escola 
Preparatória de Ílhavo que dará origem ao Centro de Investigação e Empreendorismo. --------------------------
--- 
No âmbito da temática do Mar, informa que terão a presença do Sr. Presidente da República na 
inauguração do Centro Escolar Santa Maria Manuela, onde lhe será entregue a Medalha de Ouro do 
Concelho. ------------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
FLOR AGOSTINHO: Dos vários apoios atribuídos pela Câmara Municipal às Associações, destaca o que 
foi dado à Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual para minimizar as despesas da 
participação dos atletas Paulo Henriques e Augusto Pereira no Campeonato das suas modalidades, no 
qual obtiveram bons resultados. Relembra que é o apoio local que sempre apoiou o associativismo. --------
--------- 
MANUEL SERRA: Faz referência as obras executadas e em execução no Concelho, citando vários 
exemplos das mesmas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
EDUARDO CONDE: Realça a aposta na estratégia de apoio à área da Educação, exemplificando com a 
requalificação das escolas, construção de cinco Centros Escolares, investimentos em equipamento 
informático, a distribuição da Agenda Escolar, rede de transportes escolares, os subsídios de estudo, 
programa de Bolsas de Estudo, entre outros. --------------------------------------------------------------------------------
---- 
Relativamente à Freguesia da Gafanha da Encarnação destaca a atribuição da Bandeira Azul à sua Praia, 
Inauguração da Capela Mortuária, requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo, entre outros. ------------------
--- 
AMANTINO CAÇOILO: No âmbito da aposta na promoção da cultura do mar salienta, destacando os 
pólos museológicos do Navio Museu Santo André e o Museu Marítimo de Ílhavo, organização da Regata 
dos Grandes Veleiros, patrocínio da Volta ao Mundo do Navio Escola Sagres 2010, entre outros. --------------
-------- 
FÁTIMA BOLA: Realça as actividades que têm promovido a cultura do mar como promotor turístico e 
cultural do concelho, tais como: Semana Jovem, Mar Agosto, Ria a Gosto, Semana Náutica, Festival do 
Bacalhau, Maioridade, Verão Total, entre outros. É com satisfação que verifica a colaboração das 



  6/9     
  2010/09/24 
 
 
 
 

associações do município em todas as actividades promovidas pela Câmara Municipal. ------------------------
--- 
PEDRO PARRACHO: No que respeita às acessibilidades no município destaca o empenho do Executivo 
em criar melhores condições, dando como exemplo, finalmente, o acesso à Repartição das Finanças de 
Ílhavo.- 
ANTÓNIO PINHO: Realça acções relacionadas com os aniversários do Museu Marítimo, Navio Museu 
Santo André e Biblioteca Municipal, bem como outras acções com relação directa com a temática 
marítima. ---------  
PAULO NORDESTE: Enaltece a importância do investimento na área da educação no município. ------------
--- 
PEDRO MARTINS: É com satisfação que verifica ter havido capacidade de aproveitar os Fundos do 
QREN. - 
No que respeita à atribuição das Bolsas de Estudo, apesar de considerar um programa de grande 
importância, entende que há necessidade de um esforço do Executivo no incremento de mais politicas 
sociais. Assim, questiona se houve um aumento no investimento neste Programa e qual foi o número de 
candidatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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 ao 
membro Flor Agostinho que o apoio à ANNDI é de valorizar por permitir realçar o valor daqueles que 
investem na prática desportiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
Em resposta às várias referências sobre obras em execução, indica que o plano de obras está baseado 
em sustentabilidade técnica e financeira para que seja executado. ----------------------------------------------------
--------- 
Agradece todas as intervenções relacionadas com a área da Educação. --------------------------------------------
---- 
Também agradece a intervenção do membro Pedro Parracho por destacar as melhorias nas 
acessibilidades no município, nomeadamente o acesso à Repartição de Finanças de Ílhavo. ------------------
------------------------ 
Responde ao membro José Loureiro que se optou por atribuir um nome de um navio ao novo Centro 
Escolar por representar o Mar e por este distinguir da Escola Cale da Vila que continua a funcionar. ---------
-------------- 
Em resposta ao membro Pedro Martins que o programa Bolsas de Estudo está em fase de recepção de 
candidaturas para a atribuição de oito. Por isso, não poderá dar números exactos em resposta à sua  
 
 
 
questão, no entanto adianta que como regra aqueles com bolsas atribuída e que tenham bom 
aproveitamento escolar e situação económica igual ser-lhe-á mantida a Bolsas de Estudo. ---------------------
--- 
Informa o membro Jorge São Marcos que tem de haver uma análise correcta dos critérios de avaliação 
dos Concursos, e, por isso, a Câmara Municipal entendeu não concorrer ao Concurso que mencionou por 
não ir de encontro aos seus requisitos, preferindo apoiar através de políticas sociais consistentes. -----------
----------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
ANTÓNIO PINHO: Informa que o voto apresentado por si relativamente ao apoio dado aos atletas da 
ANNDI, tem como objectivo apenas louvar o seu empenho e dedicação. --------------------------------------------
--- 
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O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 2 – A Apreciação e votação das alterações ao 
Regulamento da Mercado Municipal da Costa Nova; ------------------------------------------------------------------
------ 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento, tendo este dado a palavra 
ao Vereador Paulo Costa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
1ª INTERVENÇÃO DO VEREADOR PAULO COSTA: Informa que os considerandos do Regulamento 
apresentado são claros, dizendo que desde 2005 que as taxas aplicadas não eram revistas. Adianta que 
das reuniões tidas com os vendedores foi consensual na alteração da respectiva tabela de taxas e o 
horário de Funcionamento do Mercado, no sentido de servir melhor o interesse de todos. -----------------------
------------ 
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: Questiona quais foram os resultados das receitas obtidas na gestão do Mercado. -------
-- 
FLOR AGOSTINHO: Quanto à alteração das taxas e do horário de funcionamento, entende que tem de 
haver um reajusto das despesas e receitas. Por isso, concorda com a proposta apresentada. -----------------
--- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Vereador Paulo Costa para 
responder às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------
-----2ª INTERVENÇÃO DO VEREADOR PAULO COSTA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Responde ao 
membro José Loureiro que o novo Mercado tem uma realidade de custos diferente e por isso, assumiu-se 
que após um ano de funcionamento fosse possível ter noção de despesas e receitas para haver um 
ajustamento à realidade com cuidados normativos cumpridos. ---------------------------------------------------------
----------------------- 
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 3 – Apreciação e votação das alterações ao 
Regulamento Interno do Cais dos Pescadores da Costa Nova; -----------------------------------------------------
----- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento, tendo este dado a palavra 
ao Vereador Paulo Costa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
1ª INTERVENÇÃO DO VEREADOR PAULO COSTA: Começa por informar que o Cais de Pescadores foi 
inaugurado em 2001 com a finalidade de prestar apoio à comunidade de pescadores da Praia da Costa 
Nova. Passado este período de anos, entendeu-se ser a fase ideal para alterar a tabela de taxas. ------------
--- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
MARIA LURDES VIEIRA: Chama à atenção para o estado de degradação dos Armazéns de Apoio ao 
Cais, bem como para a desorganização externa de materiais da comunidade piscatória, tornando a zona 
em causa menos bonita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
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ANTÓNIO PINHO: Compreende o ajuste da tabela de taxas, no entanto questiona se o aumento se 
justifica pela melhoria de condições do cais. Questiona se o correcto não será apresentar aumentos 
graduais ao longo dos anos em vez de aumentos tão bruscos como o apresentado. -----------------------------
------------------- 
 
 
 
 
FLOR AGOSTINHO: Entende que a taxa aplicada é demasiado baixa. Por isso, para haver uma harmonia 
nos investimentos das reparações necessárias, há necessidade de alteração da tabela de taxas. ------------
--- 
PEDRO MARTINS: É sua opinião que o aumento aplicado numa época de crise é exagerado. Chama 
também a atenção para a degradação dos Armazéns, dizendo que aumentando as taxas terá de haver 
uma contrapartida na melhoria dos danos existentes, isto é um equilíbrio entre as receitas e as despesas. -
--------- 
JOSÉ LOUREIRO: Questiona qual o investimento e receita da Câmara Municipal nos anos decorridos, 
bem como se, se irá reparar a degradação dos Armazéns e dos Cais.------------------------------------------------
---------- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Vereador Paulo Costa para 
responder às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------
---2ª INTERVENÇÃO DO PAULO COSTA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Responde ao membro Maria de 
Lurdes Vieira que, há situações do nível comportamental e estrutural a corrigir para melhorar a imagem do 
Cais dos Pescadores da Costa Nova, nas quais a Câmara Municipal irá intervir. -----------------------------------
--- 
Diz ao membro António Pinho que, concorda que o aumento é relevante, visto que a taxa aplicada é anual 
e perfeitamente sustentável ao pescador como despesas mensais. Informa que os Cais detêm qualidade, 
demonstrada pela lista de espera em qualquer dos cais existentes no município. ----------------------------------
--- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
ANTÓNIO PINHO: Reforça a ideia de que entende estar a ser proposto um grande aumento de taxas. -----
--- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Vereador Paulo Costa para 
responder às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------
---3ª INTERVENÇÃO DO PAULO COSTA (RESPOSTA AOS MEMBROS): É sua opinião que o valor das 
taxas a aplicar são aceitáveis e que continuará a existir procura, demonstrando que não é argumento 
dissuasor. -- 
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 4 – Apreciação e votação das alterações ao 
Regulamento Interno do Cais dos Pescadores da Mota – Gafanha da Encarnação; --------------------------
----- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento, tendo este dado a palavra 
ao Vereador Paulo Costa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
1ª INTERVENÇÃO DO VEREADOR PAULO COSTA: Informa que a situação aplicada a este Cais é 
semelhante à explicação dada para o Cais de Pescadores da Costa Nova. -----------------------------------------
--- 



  9/9     
  2010/09/24 
 
 
 
 

O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
PEDRO MARTINS: Questiona quais as condições do Cais da Mota. --------------------------------------------------
--- 
JOSÉ LOUREIRO: Chama à atenção para o abuso de atracagem de embarcações que não estão 
autorizadas pelo Regulamento a ocuparem um lugar de ancoradouro. -----------------------------------------------
---- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Vereador Paulo Costa para 
responder às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------
---2ª INTERVENÇÃO DO PAULO COSTA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Informa o membro Pedro 
Martins que todo o equipamento do Cais de Pescadores da Mota está em funcionamento, necessitando 
apenas de uma ligeira intervenção. --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
Responde ao membro José Loureiro que situações como aquelas que enunciou serão averiguadas e 
regularizadas, nomeadamente através da instalação de um portão de acesso exclusivo a quem tenha 
chave.  
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 do ponto 4 da Ordem do Dia, continuando os 
trabalhos no próximo dia 01 de Outubro e como não havia público para intervir, deu por finda a reunião 
pelas 00H30 do dia seguinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
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____________________________________ 
  
O 1º Secretário_________________________________________ 
 
 
 
 
ESTA ACTA FOI APROVADA POR UNANIMIDADE, NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 03/12/10. 
 
 


