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ACTA Nº  01/2011 
 

ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA QUATRO DE FEVEREIRO 
DO ANO DOIS MIL E ONZE -----------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Aos quatro dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e onze, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal 
de Ílhavo no Salão Nobre dos Paços do Município, para realizar a primeira reunião da Sessão de Fevereiro 
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 25/11/10 a 01/02/2011;------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 2 – Apreciação e votação da  Proposta de Alteração do Regulamento Municipal da Urbanização e 
da Edificação (RMUE);----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Ponto 3 – Apreciação e votação do Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais.-- 
COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa ficou constituída nos termos do nº. 3, do artigo 20º. do Regimento; 
em substituição do seu Presidente, o primeiro secretário Carlos Sarabando, em substituição deste, a 
segunda secretária que passa a primeira, Maria do Rosário Silva  e a exercer as funções de 2º. secretário é 
chamado o membro Licinio Ferreira da Graça.------------------------------------------------------------ 

PRESENÇA DO EXECUTIVO: Por parte do Executivo estiveram presentes nesta reunião o Presidente 
da Câmara, José Ribau Esteves o Vice-Presidente Fernando Caçoilo e os Vereadores, Beatriz Martins, 
Marcos Ré, Paulo Costa, José Vaz e Júlio Merendeiro.---------------------------------------------------------------
- 
FALTAS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
O Presidente da Mesa António Francisco das Neves Vieira, apresenta um pedido de suspensão de 
mandato, por motivos de intervenção cirúrgica, que levará à sua ausência prolongada.------------------------ 
Paulo Nordeste e Rui Pereira apresentaram um pedido de justificação de falta nesta reunião, nos termos do 
artigo 78º. da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002, de 11 
de Janeiro. Por esse motivo são substituídos, pelo membro Manuel Soares.---------------------------------- 
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 de: Carlos Sarabando, Maria do Rosário Silva, 
Catarina Resende, António Flor Agostinho, António Pedro Martins, Mário Júlio Ramos, Maria de Lurdes 
Vieira, Mariana Franco, 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 Barreirinha, Manuel Soares, Licinio Graça, Rufino Filipe, Manuel Serra, Domingos 
Vilarinho e Eduardo Conde.-----------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
A reunião teve início às 21H00. ------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------------------------
--- 
Acta n.º 09/2010: Submetida a votação foi aprovada por maioria, com o voto contra do membro da CDU. 
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: -------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
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1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: -----------------------------------------------------------------------------
--- 
António Pinho: Referindo-se à eleição para a Presidência da República realizada no dia  23 de Janeiro do 
ano em curso, diz que o grande derrotado foi o candidato Manuel Alegre, face ao facto de ter obtido um 
resultado abaixo da eleição anterior onde não tinha sido apoiado por nenhum partido, quando nesta 
candidatura foi apoiado por dois partidos, Bloco de Esquerda e Partido Socialista. No que diz respeito à 
situação politica/económica do País, opina que o Governo continua a dar sinais de desrespeito pelos 
cidadãos, continuando o Estado a financiar-se à custa dos mesmos. ------------------------------------------------  
FLOR AGOSTINHO: Reitera  as palavras do membro António Pinho no que respeita à eleição para a 
Presidência  da República, chamando  especial atenção para  a elevada percentagem  de abstenção, que se  
 
 
fixou nos 58,3% . Faz menção também à lamentável situação dos eleitores com cartão de cidadão que não 
puderam votar por falta de número de eleitor e que resultou da incompetência do Ministério. ---------------- 
PEDRO PARRACHO: Faz uma citação de um analista económico referindo que Portugal tem hoje 349 
Institutos Públicos dos quais 111, não pertencem ao sector da Educação, além disso  ainda existem perto de 
600 Organismos Públicos incluindo Direcções Gerais e Regionais, Observatórios, Governos Civis, etc. que 
estão ao serviço do Estado. As transferências feitas do Governo para tudo o mencionado em 2010, 
cifraram-se em cinco mil e dezoito milhões de euros. Termina afirmando que é preciso a Portugal um 
Governo com coragem para reformar o Estado.------------------------------------------------------------------------
--  
MARIANA FRANCO: Inicia a sua intervenção à semelhança de outros membros referindo o resultado da 
eleição Presidencial em que saiu vitorioso o candidato Cavaco Silva e à forma nada correcta como decorreu 
a campanha. Veicula também a necessidade de chamar o Povo a votar. Pronuncia-se ainda a favor da 
redução de deputados na Assembleia da República dentro dos limites mínimos previstos na Constituição.---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PEDRO MARTINS: Em nome do grupo parlamentar do PS, deseja rápidas melhoras ao Presidente desta 
Assembleia Dr. Neves Vieira, bem como, ao Engº. Manuel Galante, ex-Presidente da Câmara de Ílhavo e 
Administrador Executivo da CIRA. Felicita Cavaco Silva pela vitória alcançada salientando que o Povo 
Português sabe para que vota e que esta votação, foi para a Presidência da República e não para o 
Governo. Quanto ao ensino particular e cooperativo, não sendo este o Fórum para essa discussão,  é sua 
opinião que numa altura de cortes na despesa pública também aqui deve chegar o rigor. Termina com duas 
perguntas: Se o inquérito ao Parque de Campismo da Gafanha da Nazaré, já tem resultados. E qual foi a 
decisão quanto à opção gestionária.---------------------------------------------------------------------------------- 
JORGE SÃO MARCOS: Considera que o acordo feito na Câmara Municipal de Lisboa entre o PS e 
PSD sobre a revisão do Mapa Autárquico e a redução de freguesias no Município de Lisboa, são um bom 
exemplo do que deveria  vir a acontecer no país.-----------------------------------------------------------------------
-- 
JOSÉ ALBERTO: Pergunta se a Câmara pode informar se a ASAE fiscalizou o Parque de Campismo da 
Gafanha da Nazaré e o que se passa. Reportando-se à votação para a eleição do Presidente da República, 
sublinha a elevadíssima percentagem de abstenção e a falta de motivação das pessoas para exercerem o seu 
direito de voto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS):-------------
- 
PRESIDENTE DA CÂMARA: Congratula-se pela reeleição do Prof. Cavaco Silva para Presidente da 
República. O que se passa no desenho do Estado, não é uma questão do Poder Local mas sim do Poder 
Central e em especial do sector empresarial do Estado. Diz não concordar com o acordo feito na Câmara 
de Lisboa entre o PSD e o PS, porque aquilo que é preciso fazer é fazer uma reforma séria, profunda e 
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total.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Não havendo mais inscrições, é apresentado pelo Presidente da Mesa, um Voto de Pesar, que se 
transcreve:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
“ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÍLHAVO, VOTO DE PESAR POR D.JÚLIO TAVARES 
REBIMBAS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
D.Júlio Tavares Rebimbas nasceu a 21 de Janeiro de 1922, em S.Mateus do Bunheiro-Murtosa, tendo sido 
ordenado presbítero no dia 29 de Junho de 1945, em Pardilhó, pelo Arcebispo – bispo de Aveiro, D. João 
Evangelista de Lima Vidal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
No período de 1946 a 1949, foi Pároco em Avelãs de Caminho, Anadia.------------------------------------------
- 
Em 1949 foi nomeado Pároco de Ílhavo, servindo a Paróquia de S. Salvador de Ílhavo até 1965.------------ 
Aqui desenvolveu um extraordinário trabalho pastoral, com marcas bem evidentes e patentes na realidade 
ilhavense que assinalam a sua passagem entre nós, e que ganharam a admiração, o carinho e 
reconhecimento profundo dos ilhavenses, nomeadamente no que se refere à Acção Social, ainda hoje bem 
presentes e bem vivos em Ílhavo.--------- A sua imensa obra e o seu grande trabalho de dedicação a Ílhavo, 
foram traduzidos no restauro da Igraja Matriz de Ílhavo, na reconstrução da Residência Paroquial,  
 
 
na construção de 16 casas do Património dos Pobres, a edificação do Lar de S. José e do Centro Paroquial 
de Assistência e Formação D. Manuel Trindade Salgueiro, o lançamento do jornal da Paróquia “Família 
Paroquial”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Enquanto Pároco de Ílhavo exerceu funções de Arcipreste de Ílhavo, Director do Externato de Ílhavo, 
Consultor Diocesano, Vigário Judicial, Vigário Geral, Vigário Capitular e Governador da Diocese de 
Aveiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Foi Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo.----------------------------------- 
Em 1959 foi agraciado pelo Papa Paulo VI com o título de Monsenhor.-------------------------------------------
- 
Em 27 de Setembro de 1965, a Santa Sé nomeou-o Bispo de Algarve, cuja ordenação episcopal viria a 
acontecer a 29 de Dezembro desse ano.----------------------------------------------------------------------------------
-- 
As cerimónias da sua Sagração como Bispo, realizaram-se no Pavilhão Municipal de Ílhavo, no dia 2 de 
Janeiro de 1966, onde Ílhavo  lhe prestou homenagem, um mar de gente ilhavense que quis pagar a dívida 
de gratidão par com o seu Pároco que tanto bem fez a Ílhavo.-------------------------------------------------------
- 
Em 1972, foi designado Arcebispo de Mitilene e Auxiliar do Cardeal Patriarca de Lisboa.-------------------- 
Em 1977, foi nomeado Arcebispo – Bispo de Viana do Castelo, e por último, em 1982, foi nomeado 
Arcebispo – Bispo do Porto.-----------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Faleceu no Porto, a 6 de Dezembro de 2010, com 88 anos de idade.------------------------------------------------ 
Na sua obra literária “AMO-VOS MUITO”, D. Júlio Tavares Rebimbas descreve o quanto considerava 
Ílhavo sua terra adoptiva e que guardou para sempre no seu coração.----------------------------------------------
- 
Isso mesmo deixava sempre transparecer nas visitas que posteriormente efectuou a Ílhavo. De igual modo, 
é significativa a memória grata que muitos ilhavenses que com ele conviveram de perto transmitem ainda 
hoje.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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D. Júlio Tavares Rebimbas é uma figura de referência histórica em Ílhavo. Falar dele é falar de um tempo 
de grande dinamismo pastoral, social e cultural que se viveu, marcando o tempo e o modo numa fase muito 
própria da segunda metade do Século XX e com repercussões bem nítidas nos dias de hoje.----------  
Na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal de Ílhavo em exercício, proponho que a Assembleia 
Municipal de Ílhavo reunida ordinariamente em 4 de Fevereiro de 2011 delibere:---------------- 

 Manifestar publicamente o seu voto de pesar;-----------------------------------------------------------------
- 

 Apresentar à sua família as mais sentidas condolências.----------------------------------------------------
-  

Ílhavo, 4 de Fevereiro de 2011. A Mesa da Assembleia Municipal de Ílhavo. O Presidente, o 1º. Secretário, 
o 2º. Secretário.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi o documento subscrito pelos grupos parlamentares do PSD, 
PS e CDS/PP e aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------
- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 1 – Informação do Presidente da Câmara 
relativa à Actividade Municipal no período compreendido entre 25/11/10 a 01/02/2011 e dá a palavra 
ao Presidente da Câmara para explicar o documento: ------------------------------------------------- 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:---------------------------------------------------------
-- 
PRESIDENTE DA CÂMARA: Realça o Aniversário dos 113 Anos da Restauração do Município e 
começa por referir que este foi um período extraordinário com a inauguração de cinco Centros Escolares, a 
recepção ao Senhot Presidente da República, inauguração da Via de Cintura Nascente a Ílhavo, seis das 
oito grandes obras inauguradas já este ano. Realça ainda a inauguração do Hospital de Cuidados 
Continuados de quem somos parceiros. De resto a documentação apresentado é bem explicativa.----------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que 
se inscreveram: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------
--- 
JOSÉ ALBERTO: A Câmara propõe-se gastar cerca de 600 mil € com projectos de arquitectura. 
Pergunta, se  os arquitectos  da  Câmara não  podem fazer  estes  trabalhos,  porque o  momento é de crise  
 
 
 
sendo necessário fazer diminuição de custos. Pergunta ainda se o horário do Mercado da Costa Nova foi ou 
não alterado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PEDRO MARTINS: Respondendo ao desacordo do Sr. Presidente da Câmara sobre o acordo feito na 
autarquia de Lisboa diz, que a organização do espaço a nível politico e administrativo não é eterno.  
Contudo, a competência para o alterar não é da autarquia de Lisboa mas sim da Assembleia da República. 
Este acordo serve como um exemplo do que é possível fazer e é por algo que se tem de começar. Entende 
que a alteração do projecto do Museu Marítimo tenha sido entregue ao projectista que fez o actual, até por 
questões legais. Já o do edifício sócio cultural da Costa Nova, não entende que assim seja. Sendo inegável a 
competência dos arquitectos da Câmara (até pelos projectos recentemente feitos para os Centros Escolares) 
haverá outros arquitectos, até no município, gente nova e que precisam de incentivos para a sua carreira.---
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDUARDO CONDE: Referindo-se à freguesia da Gafanha da Encarnação, enaltece a requalificação 
recentemente feita do Pavilhão Desportivo. Já o futuro edifício sócio cultural da Costa Nova, será um 
marco importantíssimo na vida daquela localidade e sua população, pois virá colmatar a grande 
necessidade de um espaço assim dimensionado. Enaltece com ênfase o investimento na área da Educação, 
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bem como no Desporto e especialmente na Acção Social. Realça ainda a recente comemoração do 
aniversário da elevação a Vila da freguesia da Gafanha da Encarnação.---------------------  
LURDES VIEIRA: Agradece à Câmara na sua condição de moradora na Praia da Costa Nova o 
empenhado esforço em modernizar e alindar a bela estância de turismo, daquela localidade com todas as 
obras de valorização que lá têm sido feitas e outras projectadas.----------------------------------------------------
- 
FLOR AGOSTINHO: Realça o 113º. Aniversário da Restauração do Município, a requalificação da 109 
e sublinha o discurso feito nesse dia pelo  Prof. Alfredo Marques, Presidente da Comissão Directiva do 
Programa Operacional da Região Centro. Realça ainda a Ampliação do Museu, bem como a presença de 
Ílhavo através do seu Museu, na volta ao Mundo do Navio Escola Sagres.------------------------------------- 
ANTÓNIO PINHO: Destaca também a ampliação do Museu com o seu aquário para bacalhaus. Uma 
coisa simples mas não menos importante é a parceria com o Turismo do Centro e o Center Card. Ainda a 
questão do Ensino Particular pago por todos os cidadãos, não se entende porque uma criança de Ílhavo 
deva frequentar colégios fora do Município.-----------------------------------------------------------------------------
- 
2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS):-------------
- 
PRESIDENTE DA CÃMARA: Há projectos que pela sua dimensão não temos competência técnica para 
os fazer. Há projectos que nos ficam mais baratos feitos pelo arquitecto projectista que trabalha no nosso 
Gabinete de Projecto. Os outros quatro arquitectos não estão inseridos no Gabinete de Projecto mas sim na 
DOPGU fazendo análise de processos e pequenos projectos, por tal motivo em circunstâncias devidamente 
analisadas recorremos a Gabinetes externos. O Mercado da Costa Nova está a funcionar normalmente, a 
Câmara decidiu fazer alguns ajustes de horários. Penso que Portugal pode e deve viver com metade dos 
Municípios que tem de acabar com este modelo de Juntas de Freguesia. Agora que cada Município se 
proponha fazer a sua própria reforma!!! Isto é um entretimento politico . O Parque Escolar do Município 
vai ter uma renovada Escola Secundária na Gafanha da Nazaré. Também temos a promessa de que a 
Escola Secundária de Ílhavo vai ser intervencionada com a sua 4ª. fase. Quanto ao Parque de Campismo 
da Gafanha da Nazaré, falaremos nele logo que oportuno.---------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 2 – Apreciação e votação da  Proposta de 
Alteração do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (RMUE) -------------------------- 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:---------------------------------------------------------
-- 
Dado que o documento é da autoria da Divisão de Obras, e foi executado debaixo da orientação do 
Vereador a quem Deleguei o pelouro, o Engº. Marcos Ré, vai ser ele a explicar o mesmo:--------------- 
MARCOS RÉ: Este documento deve-se à necessidade de adaptar o Regulamento já existente ao Decreto – 
Lei nº. 26/2010, de 30 de Março. Também achamos necessário, face ao desenvolvimento tecnológico que 
tem havido  definir um conjunto  de  regras para entrega de  projectos em  formato digital.  Ainda por  
 
indicação da Inspectora da IGAL aquando da inspecção que desenvolveu aos nossos serviços, chamou a 
atenção para a necessidade de inclusão de uma taxa que não tínhamos. Taxa essa para as obras de 
edificação e urbanização quando não inseridas em projecto de loteamento. Esta é a súmula, a matriz base á 
do Regulamento anterior, informando a Assembleia de que este Regulamento foi colocado à discussão 
pública e ninguém se pronunciou.-----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
FLOR AGOSTINHO: Este é um documento muito técnico e com muita informação. O que está aqui em 
causa é dar provimento a um dispositivo legal e como tal vamos aprovar.----------------------------------------- 
VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi a Proposta de Alteração do Regulamento Municipal da 
Urbanização e da Edificação (RMUE) aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta 
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deliberação foi aprovada em minuta. ----------------------------------------------------------------------------------
- 
O Presidente da Mesa coloca a discussão o Ponto 3 – Apreciação e votação do Regulamento de 
Utilização das Instalações Desportivas Municipais.----------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DA CÂMARA: Este Regulamento foi feito em primeira instância para integrar diversos 
regulamentos que estavam dispersos sobre as instalações desportivas. Foram regulamentados alguns 
aspectos que não constavam de nenhum regulamento e não há aumento de taxas, apenas a sua colocação de 
modo mais explícito e claro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
FLOR AGOSTINHO: Refere que este regulamento sendo uma súmula dos vários regulamentos já aqui 
aprovados tornam a consulta mais fácil para o público e para os próprios serviços. Apenas saudar a sua 
elaboração.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
FÁTIMA BOLA: Reafirma o que foi dito anteriormente realçando a atenção ao mercado demonstrada 
neste documento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
PRESIDENTE DA CÂMARA: Agradece as intervenções.---------------------------------------------------------
- 
VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi a Proposta de Alteração do Regulamento de Utilização das 
Instalações Desportivas Municipais aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta 
deliberação foi aprovada em minuta. ----------------------------------------------------------------------------------
- 
Dado que estão esgotados os assuntos constantes da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa 
pergunta ao  
Público presente se alguém quer intervir o que vem a acontecer:----------------------------------------------- 
Hugo Costa: Expõe um problema relacionado com a abertura de um Restaurante sua pertença, onde 
pretende ter música ao vivo e karaoke e tem um conflito diariamente com uma vizinha, perguntado como 
pode resolver o assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
PRESIDENTE DA CÂMARA: Informa que não trata de assuntos particulares em público, muito menos 
quando há conflitos entre pessoas. Aconselha o Munícipe a solicitar nos serviços mais uma reunião para o 
efeito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
O Presidente da Mesa, deu por finda a reunião pelas 23h35, do dia do seu inicio.-------------------------------- 
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta que eu, Maria do Rosário Silva, 1ª. Secretária, 
redigi, subscrevi e assinei conjuntamente com o Sr. Presidente da Mesa. ----------------------------------------- 
 
 
 
 
O Presidente da Mesa___________________________________________. 
  
 
 
O 1º Secretário_________________________________________________. 
 
ESTA ACTA FOI APROVADA POR _________________, NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 
__/__/09. 


