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ACTA Nº  03/2011 
 

ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DO MÊS DE 
JUNHO DO ANO DOIS MIL E ONZE -----------------------------------------------------------------------------
--- 

Aos vinte e dois dias do mês de Junho 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 Junho destinada à análise dos seguintes pontos da Ordem do Dia: ---------------------------------------------- 

Ponto 1 - Informação do Presidente da Câmara relativa a Actividade Municipal no período compreendido 
entre 28/03/2011 a  15/06/2011;------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Ponto 2  - Apreciação e Votação da Eleição do Presidente da Junta de Freguesia para o XIX Congresso da 
ANMP.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 3  - Apreciação e Votação da Alteração ao Regulamento do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 4 -  Apreciação e Votação da II Revisão ao Orçamento. ------------------------------------------------------ 

Ponto 5 - Apreciação e Votação da adesão do Município à Associação Plataforma para a Construção 
Sustentável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa ficou constituída nos termos do nº. 3, do artigo 20º. do Regimento, 
pelo seu Presidente em Exercício Carlos Sarabando, pela primeira secretária, Maria do Rosário Silva  e 
pelo segundo secretário 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: 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, Licínio Graça, Paulo Nordeste, António Flor Agostinho, António Pedro Martins, Mário 
Júlio Ramos, Maria de Lurdes Vieira, Daniel Tavares, Pedro Parracho, Paulo Trincão, Susana 
Diamantino, Amantino Caçoilo, Hugo Coelho, Jorge São Marcos, Maria de Fátima Bola, José Alberto 
Loureiro, Júlio Barreirinha, Rufino Filipe, Manuel Serra, Domingos Vilarinho e Eduardo Conde. Pediram 
substituição invocando o artigo 78º. da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada 
pela Lei 5-A/2002, de 11/01, os seguintes membros; Catarina Resende substituída por Manuel Augusto 
Soares e Mariana Franco substituída por Sofia Senos. Pediu justificação de falta o membro António 
Pinho. A falta foi devidamente justificada.-------------------------------------------------------------------- 
A reunião teve início às 21H00. ------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------------------------
--- 
Acta n.º 02/2011: Submetida a votação foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------
--- 
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O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, 
pelo que se inscreveram: -------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: -----------------------------------------------------------------------------
--- 
JOSÉ ALBERTO: Inicia a sua intervenção dizendo que na sua opinião os jardins da Gafanha da Nazaré 
têm falta de manutenção, e, especialmente de rega. Pergunta se o acordo com a Troika pode afectar as 
autarquias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
PAULO NORDESTE: Mencionando as recentes eleições, diz que, “trouxeram uma mudança clara com 
uma maioria e queremos desejar ao novo Governo as maiores felicidades para governar nesta época 
difícil”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
JORGE SÃO MARCOS: Também referindo as eleições, o membro dá “parabéns a quem ganhou”. A 
imprensa recentemente informou que os casos de corrupção autárquica baixaram de 122 para 51, o que 
considera um marco importante e significativo. Já no que respeita ao acordo entre o Governo e a Troika 
para a redução de autarquias considera importante que seja em breve uma realidade. Regozija-se pelo facto 
de para a Presidência da Assembleia da República tenha sido eleita uma figura feminina.-------------- 
PEDRO MARTINS: Refere a mudança de protagonistas no comando da Nação com maioria absoluta 
ganha por dois Partidos e diz que compete ao PS exercer o seu mandato na oposição de maneira séria e 
responsável. Diz ainda estar de acordo com a extinção dos Governos Civis e enquanto caminhamos para 
que assim possa ser, com a não nomeação dos Governadores.-------------------------------------------------------
- 
FLOR AGOSTINHO: Referindo as recentes eleições, e, em nome dos membros do PSD nesta 
Assembleia, congratula-se com a forma como decorreu o acto eleitoral e muito especialmente com o 
resultado obtido pelo PSD a nível Nacional bem como ao nível do Município de Ílhavo, onde ganhou em 
todas as Freguesias. Manifesta a sua preocupação quanto ao constante do compromisso assumido com a 
Troika no que respeita s autarquias.--------------------------------------------------------------------------------------
--- 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS):-------------
- 
PRESIDENTE DA CÂMARA: Também numa referência à recente mudança governativa diz ser um 
tempo de esperança um Governo novo, ditado pela vontade da maioria dos portugueses. O que se anseia 
agora é que a esperança se realize. O memorando firmado com a Troika, tem 7 notas dirigidas aos 
municípios portugueses. Aguarda-se a sua colocação na prática. Havendo ainda muito trabalho a fazer 
para a transformação em diplomas legais.-------------------------------------------------------------------------------
-- 
2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: -----------------------------------------------------------------------------
--- 
JOSÉ ALBERTO: Manifesta a sua preocupação pela situação politica e financeira no país que reflecte o 
seu pessimismo nas possíveis soluções negociadas com a Troika.--------------------------------------------------- 
Não havendo mais inscrições, o Presidente da Mesa informa a Assembleia que foram entregues à 
Mesa, dois documentos, numerados de 1 a 2.-------------------------------------------------------------------------
- 
Entregue pela Mesa o doc. 1, que se transcreve:------------------------------------------------------------------------
- 
“ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÍLHAVO, VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE 
MANUEL LUIS FERREIRA NOVO.--------------------------------------------------------------------------------
- 



  3/7     
  2011/06/22 
 
 
 
 

 

Manuel Luis Ferreira Novo, natural e residente na Gafanha da Encarnação, faleceu no dia 13 de Maio de 
2011.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Desenvolveu ao longo da sua vida pública e privada, um trabalho de cidadania activa e solidária, num 
exercício exemplar de vida e de criação de amigos.--------------------------------------------------------------------
- 
Foi membro da Assembleia de Freguesia da Gafanha da Encarnação em 1980/81, Secretário da mesma 
Junta de Freguesia de 1981/1988 e seu Presidente no mandato de 1998/2001, no qual também exerceu 
funções de membro da Assembleia Municipal de Ílhavo, sendo um exemplo de Cidadão, dedicado e 
empenhado, solidário e activo no crescimento da sua Freguesia e do seu Município, a quem prestou 
relevantes serviços.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Por tudo isto e muito mais que estas palavras não conseguem expressar, a mesa da Assembleia Municipal 
de Ílhavo, propõe a esta Assembleia, reunida ordinariamente em 22 de Junho de 2011, que delibere:------- 
MANIFESTAR PUBLICAMENTE UM VOTO DE PESAR AOS SEUS FAMILIARES, AMIGOS E 
CIDADÃOS QUE O TÊM COMO REFERÊNCIA.------------------------------------------------------------------
--- 
Ílhavo, 22 de Junho de 2011. A Mesa da Assembleia Municipal de Ílhavo.---------------------------------------- 
Entregue pelo membro da CDU o doc. 2, que se transcreve:---------------------------------------------------------
- 
Proposta: Considerando que o Grupo Desportivo da Gafanha, através da sua Secção de Futebol Juvenil, 
vem desenvolvendo um trabalho extraordinário em prol da Juventude da Gafanha e ainda de todo o 
Concelho de Ílhavo:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Considerando que esta Assembleia não pode ficar indiferente à conquista de mais um Título Distrital, e à 
consequente subida aos Nacionais de Iniciados, proponho:-----------------------------------------------------------
- 
Que esta Assembleia Municipal aprove um voto de louvor a todos os Atletas, dirigentes e Técnicos da 
Equipa de Iniciados, bem como a toda a Secção de futebol Juvenil do grupo Desportivo da Gafanha.------- 
Ílhavo, 22 de Junho de 2011.----------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
O Deputado do P.C.P.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
José Alberto Ramos Loureiro----------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Analisados e votados o voto e proposta, os mesmos foram aprovados por unanimidade. O Presidente 
da Mesa dá inicio à análise do Ponto 1 – Informação do Presidente da Câmara relativa à Actividade 
Municipal no período compreendido entre 26/03/2011 a  15/06/2011 e dá a palavra ao Presidente da 
Câmara para explicar o documento: ----------------------------------------------------------------- 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:---------------------------------------------------------
-- 
Destaca desta actividade municipal o lançamento dos concursos públicos, da obra da ampliação do Museu 
de Ílhavo e a, a que se chama a Casa da Música, esta última, a reabilitação da antiga escola primária nº. 1, 
da Rua Ferreira Gordo. São investimentos somados de três milhões de euros, co-financiados por fundos 
comunitários em 85%. Conseguiu-se integrar na Regeneração Urbana do Cento Histórico de Ílhavo, 
denominado RUCHI. Uma terceira, que a Câmara candidatou, para a reabilitação do Teatro da Vista 
Alegre, que englobará o espaço teatro, bem como as seis casas anexas, para a instalação e futuro 
Laboratório de Artes Digitais. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Uma nota para a Semana da Educação realçando o Plano Municipal de Intervenção para o ano 2011/2012. 
O que agora termina teve uma execução de 100%.------------------------------------------------------- 
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: Enaltece o trabalho desenvolvido e a apresentação que o Sr. Presidente da Câmara 
acabou de fazer e a que já havia assistido no dia 15 do corrente mês. Realça o trabalho feito acentuado 
ainda pela dificuldade colocada no tempo presente. Diz também congratular-se pela transferência da sede 
Fábrica da Vista Alegre, para o Município. --------------------------------------------------- 
MÁRIO JÚLIO: Faz uma referência positiva à Semana do Ambiente e estabelece um paralelismo entre o 
passado recente e o presente na questão ambiental. Pergunta se já é possível ter um balanço da recente 
recolha de roupa no Município.--------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
FÁTIMA BOLA: Destaca também a Semana da Educação e o trabalho realizado, bem como o Plano de 
Leitura na Bebeteca, e, sita que é “de pequenino que se torce o pepino”.------------------------------------------- 
HUGO COELHO: Salienta os apoios às Instituições sem o que, seria quase impossível a sua 
sobrevivência. Manifesta acordo com a metodologia dos apoios.---------------------------------------------------- 
PAULO NORDESTE:  Pergunta a situação da aquisição dos terrenos para o acesso ao PCI. Felicita 
todos os que intervieram na Obra de Requalificação da Biarritz.----------------------------------------------------
- 
PAULO TRINCÃO: Revela ser favorável a que os equipamentos Culturais Municipais ao invés de 
funcionar com espectáculos contratados do exterior sejam residência de companhias municipais. No que 
respeita ao Teatro da Vista Alegre concorda com a renovação do espaço, mas crê ser discutível a utilização 
de novas tecnologias.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
JORGE SÃO MARCOS: Pergunta se a obra de requalificação da Avª. 25 de Abril vai respeitar o 
projecto, ou vai sofrer alguma alteração.--------------------------------------------------------------------------------
--- 
2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS):-------------
- 
PRESIDENTE DA CÂMARA:.----------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Respondendo ao Flor Agostinho, sublinha o trabalho desenvolvido pela Câmara para a transferência de 
sede da Fábrica da Vista Alegre para Ílhavo e que se concretizou com a actual Administração.--------------- 
A Mário Júlio, durante o mês de Maio recolheram-se 3 toneladas de roupa dos diversos roupões no 
Município. Está lançada a campanha denominada “Menos lixo, mais poupança”, pelo que diz esperar uma 
boa adesão por parte do público. Aproveitou para convidar todos para as cerimónias do hastear das 
bandeiras azuis nas Praias e inauguração da  Obra de requalificação da Biarritz.  Agradeceu a Paulo 
Nordeste as referências à requalificação da Biarritz, espaço, que ficou de facto muito bonito.---------------- 
A Jorge São Marcos, respondeu que a Avª. 25 de Abril terá mais dois três meses de obra e vai respeitar o 
projecto inicial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Agradece a Hugo Coelho e Fátima Bola as referências feitas aos programas e trabalho desenvolvidos.--- 
Respondendo a Paulo Nordeste sobre os terrenos do PCI, diz estar em desenvolvimento todo o processo, 
quer o empreendimento em si, quer os acessos. E informa que os proprietários vão receber em breve uma 
carta e têm 10 dias para dar resposta.------------------------------------------------------------------------------------
--- 
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A Paulo Trincão responde que a ideia é boa mas é incomportável financeiramente, ter Instituições 
residentes a ocupar os espaços culturais. Trabalham por norma em horário pós laboral e manter estes 
espaços abertos durante horários nocturnos é muito dispendioso.---------------------------------------------------- 
A José Alberto informa que os espaços verdes do município estão bem cuidados. O Jardim Oudinot tem 
uma utilização muito forte as pessoas usam, porque são para usar, os relvados e estes espaços têm um 
tempo de recuperação, não havendo falta de cuidados.----------------------------------------------------------------
- 
Feita a análise a este período de actividade Municipal, o Presidente da Mesa submete a apreciação o 
Ponto 2 - Apreciação e Votação da Eleição do Presidente da Junta de Freguesia para o XIX 
Congresso da ANMP.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Á Mesa é entregue a seguinte proposta, lida em voz alta, pela 1ª. Secretária:-------------------------------------- 
Proposta:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
A fim de promover-se a eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, para participar no XIX Congresso 
da Associação Nacional de Municípios Portugueses, propõe-se a designação de Eduardo Conde Pinto, 
Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação, para desempenhar a referida representação.---
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ílhavo, 22 de Junho de 2011. O Grupo PSD.----------------------------------------------------------------------------
-- 
Procede-se à distribuição de votos, que após colocados na urna e contados se conclui que a proposta foi 
aprovada por unanimidade, tendo sido eleito o Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da 
Encarnação, Eduardo Conde Pinto, para representar as Juntas de Freguesia do Município neste XIX 
Congresso da ANMP, a realizar no dia 9 de Julho do ano em curso, em Coimbra.------------------------------- 
O Presidente da Mesa dá continuidade à Ordem do Dia colocando em análise o Ponto 3  - Apreciação 
e Votação da Alteração ao Regulamento do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:---------------------------------------------------------
-- 
Porque o documento é da responsabilidade do Vereador Paulo Costa a quem Delegou o pelouro e foi 
executado debaixo da sua orientação, vai ser ele a explicar o mesmo:------------------------------------- 
PAULO COSTA: Esclareceu que as alterações não são extensas. Ao fim de um ano verificou-se que o 
Fundo é um instrumento muito importante e ditou a experiência adquirida que é útil fazer as alterações que 
agora se propõem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-se ao preâmbulo e à referência à ADRA, manifesta a sua expectativa pela 
privatização das águas a nível nacional.------------------------------------------------------------------------------ 
PEDRO PARRACHO: Na sua óptica deveria haver transferências do O.E. para as Autarquias, 
destinados à Acção Social. Por sua vez os Municípios, procederiam a uma gestão muito mais equilibrada e 
justa, dada a proximidade e o conhecimento dos seus técnicos às populações.---------------------------------- 
HUGO COELHO: Esta é uma área em que se sente especialmente mais sensível e considera este 
instrumento de trabalho inquestionável.----------------------------------------------------------------------------------
-- 
2ª INTERVENÇÃO DO VEREADOR PAULO COSTA (RESPOSTA AOS MEMBROS):------------
- 
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PAULO COSTA: Agradece as intervenções de todos.---------------------------------------------------------------
-- 
VOTAÇÃO: Submetida a votação, foi a Proposta de Alteração APROVADA POR 
UNANIMIDADE. Para efeitos imediatos esta deliberação foi aprovada em minuta. --------------------- 
Votado o Doc. o Presidente da Mesa dá inicio à apreciação do Ponto 4 – Apreciação e Votação da II 
Revisão ao Orçamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:---------------------------------------------------------
-- 
Justifica a Revisão pela necessidade de integrar as duas obras mencionadas nas intervenções anteriores na 
rubrica do RUCHI. Depois há alguns ajustes em outras rubricas, nomeadamente a do Teatro da Vista 
Alegre e duas na Costa Nova, Parque Desportivo do Bairro dos Pescadores e o Cais dos Pescadores.------- 
Nenhum membro se inscreve e o Presidente da Mesa submete a Proposta de Revisão a votação. É 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Para efeitos imediatos esta deliberação foi aprovada em 
minuta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
O Presidente da Mesa abre inscrições para a apreciação do último ponto da Ordem do Dia. Ponto 5 - 
Apreciação e Votação da adesão do Município à Associação Plataforma para a Construção 
Sustentável.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:---------------------------------------------------------
-- 
Pensa que os considerandos da proposta são claros. É uma área para a qual importa cada vez mais dedicar 
a atenção de todos aí a utilidade do Município à adesão a esta proposta.------------------------------------------- 
Não havendo nenhuma intervenção dos membros, foi a proposta submetida a VOTAÇÃO, tendo sido  
a mesma APROVADA POR UNANIMIDADE. Para efeitos imediatos esta deliberação foi aprovada 
em minuta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dado que estão esgotados os assuntos constantes da Ordem do Dia, o Presidente da Mesa pergunta 
ao Público presente se alguém quer intervir o que vem a acontecer:------------------------------------------- 
JOAQUIM JOSÉ FIGUEIREDO FERREIRA: Protesta o Munícipe pelo facto da Câmara autorizar a 
colocação de um contentor junto à sua moradia.------------------------------------------------------------------------
- 
HORÁCIO MELO: Faz uma sugestão sobre sinalética junto à A25. Depois na sua qualidade de 
transeunte atento louva a obra feita na marginal da Costa Nova. Fala ainda com emoção na exposição 
“ÍLHAVO DE ONTEM E HOJE OLHARES CRUZADOS”. Onde pela 1ª. vez viu uma fotografia 
lindíssima da freguesia de S. Salvador com a Rua do Pedaço e os Sete Carris,  Zona Histórica da 
Freguesia. A ligação sentimental da longa ausência dos pescadores, na faina do bacalhau, que passando 6 
meses no mar, após o regresso era o local de encontro e de saudável convívio com os jogos tradicionais à 
época. A regeneração daquele local está a ficar muito bonita.-------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DA CÂMARA: Responde ao munícipe Joaquim Ferreira reafirmando a informação que já 
lhe foi dada por escrito.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agradece a Horácio Melo a sua partilha das três questões colocadas.----------------------------------------------
- 
O Presidente da Mesa, deu por finda a reunião pelas 01h10 do dia vinte e três de Junho do ano de dois mil 
e onze.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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. ----------------------------------------- 
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O Presidente da Mesa___________________________________________. 
  
 
 
O 1º Secretário_________________________________________________. 
 
ESTA ACTA FOI APROVADA POR MAIORIA, COM AS ABSTENÇÕES DE SERGIO LOPES 
E ANTÓNIO PINHO E O VOTO CONTRA DA CDU, NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 
30/09/2011. 


