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ATA Nº. 05/2017 - Mandato 2013/2017 

 

ATA DE UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÍLHAVO, 

REALIZADA NO DIA VINTE E UM DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZASSETE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

No dia vinte e um do mês de julho, do ano dois mil e dezassete, reuniu extraordinariamente a Assembleia 

Municipal de Ílhavo no Salão Nobre dos Paços do Município, com o seguinte ponto da Ordem do Dia: --- 

 

Ponto único - Apreciação e votação da Revisão ao Edifício Regulamentar do Município de 

Ílhavo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A reunião teve início nos termos do Regimento às 21h00.------------------------------------------------------------- 

 

COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa ficou constituída pelo seu Presidente, Fernando Maria Paz Duarte 

e pelo primeiro secretário, Carlos Sarabando e segunda secretaria Margarida São Marcos.-------------------- 

PRESENÇA DO EXECUTIVO: Por parte do Executivo estiveram presentes nesta reunião o Presidente 

da Câmara Fernando Caçoilo e os Vereadores Marcos Ré, Ana Bastos, António Pedro Martins, Beatriz 

Martins, José Vaz e Paulo Costa.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uma vez declarada aberta a reunião pelo Presidente da Mesa, procedeu-se de imediato à chamada dos 

membros deste órgão, tendo-se verificado a presença dos 25 Membros que o compõem: Fernando Maria 

Duarte, Carlos Sarabando, Margarida São Marcos,  Luís Leitão, Vera Marques, João Bernardo, Júlio 

Barreirinha, Lurdes Faneca, Sérgio Lopes, Carlos Ferreira, Carla Lima, João Oliveira, Dina Ribau, Irene 

Ribau, João Roque, Hugo Rocha, Jaime Santos, Amantino Caçoilo,  Emanuel Costa, Lurdes Faneca, 

Graça Rocha, José Falcão, Augusto Rocha, e Luís Diamantino. Pediram justificação de falta a esta 

reunião por motivo de ausência do Município o membros: Hugo Lacerda, do Grupo Parlamentar do PS, 

que foi substituído por Rafael Vaz. O Presidente da Junta da Gafanha da Nazaré, que foi substituído por 

José Falcão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERIODO DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente da Mesa, Anuncia que a AMI vai dar inicio à análise do ponto em apreço, objecto da 

Convocatória. Ponto único - Apreciação e votação da Revisão ao Edifício Regulamentar do 

Município de Ílhavo, para o que pede a habitual introdução do Presidente da Câmara.-------------- 

 

1ª Intervenção do Presidente da Câmara: Esclarece que terminado o período de consulta 

pública à Revisão ao Edifício Regulamentar do Município de Ílhavo,  foram poucos os 

contributos, num universo de tão vasto trabalho, que envolveu todas as Chefias e técnicos, bem 

como o executivo, contudo considerados muito válidos. Pelo exposto, solicitei ao Sr. Presidente 

da AMI a convocatória desta Sessão Extraordinária, para que se possa colocar em prática os 

competentes regulamentos agora à v/apreciação. Informa que sendo um trabalho complexo e 

muito técnico juridicamente, estão presentes o seu assessor jurídico Dr. Rui Dias e a Dra. Maria 

da Luz, funcionária do quadro da autarquia, para qualquer eventual pergunta mais legislativa.----- 
 

Presidente da mesa, abre inscrições para as habituais intervenções dos membros:------------------------------ 
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Embora fora do âmbito desta Sessão, o membro Luís Leitão invocando o Código do Procedimento 

Administrativo, questiona o Presidente da Câmara sobre a ausência de resposta a um requerimento 

enviado ao próprio, através do Presidente da mesa da Assembleia pelo membro da bancada do PS, Hugo 

Lacerda. O Presidente da Câmara informa que recebeu o requerimento que se integra na alínea d) do nº. 2 

do artigo 25º, da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, pelo que, nos termos da alínea s) artigo 35º. do mesmo 

diploma legal, não considera estar fora do prazo, para responder, o que fará em breve.------------------------- 

 

1ª. Intervenção dos membros: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Flor Agostinho: Pede ao Presidente para transmitir o seu apreço aos técnicos que elaboraram tão 

criterioso trabalho. Estando integrado na consulta legislativa por motivo do seu quotidiano laboral tem 

em grande apreço o trabalho apresentado e que considera excelente.------------------------------------------------ 

 

António Pinho: Expressa os seus votos para que o trabalho apresentado e que diminui como o Presidente 

explicou a quantidade de regulamentos dando mais qualidade aos agora elaborados, esteja em 

conformidade com o desejo de bem servir a população. Felicita o grupo de trabalho.--------------------------- 

 

Luís Leitão: Felicita o trabalho, pela feitura dos Regulamentos novos e a redução dos mesmos, o que 

possibilita uma melhor consulta.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2ª Intervenção do Presidente da Câmara: Agradece a opinião favorável dos intervenientes ao 

trabalho apresentado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente da mesa: Informa que não havendo mais inscrições, vai colocar o ponto em análise a:---------- 

 

VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade e em minuta, para que possa produzir efeitos imediatos.---------- 
 

Presidente da Mesa: Esgotado o ponto único desta Sessão Extraordinária, declara encerrada a Sessão 

pelas 22h00, do mesmo dia do seu inicio.--------------------------------------------------------------------------------- 
 

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  UNANIMIDADE NA SESSÃO REALIZADA NO DIA UM 

DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2017. 

 


