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ATA Nº 05/2012ATA Nº 05/2012ATA Nº 05/2012ATA Nº 05/2012    

    
    
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA QUINZE DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E DOZEDE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA QUINZE DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E DOZEDE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA QUINZE DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E DOZEDE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA QUINZE DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E DOZE --------------- 
 
Aos quinze dias do mês de junho do ano dois mil e doze, 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 à Atividade Municipal no período compreendido 
entre 29/03/12 a 11/06/12; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 2 – Apreciação e Votação da Versão Final da Proposta Plano de Pormenor da Área de Equipamentos 
da Frente Ria Marítima da Costa Nova; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 – Apreciação e Votação da Proposta De Reconhecimento do Relevante Interesse Público da Ação 
Integrada em Área de REN – Área Confiante com a ZIM. --------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4 – Apreciação e Votação da Proposta de Suspensão Parcial do PDM e Estabelecimento de Medidas 
Preventivas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPOSIÇÃO DA MESA: COMPOSIÇÃO DA MESA: COMPOSIÇÃO DA MESA: 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: PRESENÇA DO EXECUTIVO: PRESENÇA DO EXECUTIVO: 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 e Ana Bastos. 
Esteve ausente o Vereador José Vaz. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
FALTASFALTASFALTASFALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel Tavares, 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 Ilda Silva. ---------------------------------- 
Júlio Barreirinha, 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 Carla Rodrigues. ------------------------- 
Susana Diamantino, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente 
do Município. Por esse motivo é substituída, pelo que se lhe segue na lista Eduardo Arvins. ---------------------- 
Uma vez declarada aberta a reunião pelo Presidente da Mesa, procedeu-se de imediato à chamada dos 
membros deste órgão, tendo faltado o membro António Pinho e 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, Mariana Franco, Ilda Silva, Pedro Parracho, Paulo Trincão, Carla 
Rodrigues, Amantino Caçoilo, Hugo Coelho, Jorge São Marcos, Maria de Fátima Bola, José Alberto 
Loureiro, Eduardo Arvins, Catarina Resende, Rufino Filipe, Manuel Serra, Domingos Vilarinho e Eduardo 
Conde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A reunião teve início às 21H00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ATAS DA REUNIÃO ANTERIOR:ATAS DA REUNIÃO ANTERIOR:ATAS DA REUNIÃO ANTERIOR:ATAS DA REUNIÃO ANTERIOR: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ata n.º 03/2012:Ata n.º 03/2012:Ata n.º 03/2012:Ata n.º 03/2012: Submetida a votação foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------- 
Ata n.º 04/2012:Ata n.º 04/2012:Ata n.º 04/2012:Ata n.º 04/2012: Submetida a votação foi aprovada por maioria com o voto de abstenção do membro José 
Loureiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIAPERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIAPERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIAPERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesO Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesO Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesO Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo ma para as intervenções habituais, pelo ma para as intervenções habituais, pelo ma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: que se inscreveram: que se inscreveram: que se inscreveram: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: 1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: 1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: 1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: ----------------------------------------------------------------------------------------------    
PEDRO PARRACHOPEDRO PARRACHOPEDRO PARRACHOPEDRO PARRACHO: : : : Sabendo que uma das principais atividades parlamentares incidiu na análise do 
trabalho da Comissão de Inquérito e de Avaliação das parcerias público-privadas, considerando importante 
as suas conclusões de forma a puder esclarecer os milhões de euros envolvidos. -------------------------- 
Refere ainda que a análise do Tribunal de Contas, no que respeita às concessões rodoviárias, menciona 
que o interesse público não foi devidamente salvaguardado. Justifica que o relatório apresentado pelo 
referido Tribunal relaciona as implicações do novo modelo do setor rodoviário através do posicionamento do 
Instituto de Infarestruturas Rodoviárias e a introdução de portagens nas SCUT’s. É seu entendimento que 
estas e outras medidas adotadas são uma pesada herança para a população portuguesa .--------------------- 
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JORGE SÃO MARCOS: JORGE SÃO MARCOS: JORGE SÃO MARCOS: JORGE SÃO MARCOS: No seguimento da atividade municipal apresentada e sabendo que a Praia da 
Costa Nova é uma das candidatas ao concurso das Sete Maravilhas- Praias de Portugal, questiona se é 
nesta altura que a Câmara vai ou não pintar o Parque Infantil da Costa Nova. ------------------------------------------ 
Pretende ainda saber se há mais desenvolvimentos em relação à Reforma Organizativa de Poder Local- ----- 
PEDRO MARTINS: PEDRO MARTINS: PEDRO MARTINS: PEDRO MARTINS: Solicita esclarecimentos sobre a Linha de Crédito que o Estado tem disponível para as 
autarquias, perguntando também quais os sacrifícios impostos e se o Executivo concorda com a solução 
apresentada para combater o endividamento das autarquias. --------------------------------------------------------------    
JOSÉ LOUREIRO: JOSÉ LOUREIRO: JOSÉ LOUREIRO: JOSÉ LOUREIRO: Chama à atenção para as nuvens de poeira existente no Porto de Aveiro. --------------------- 
Questiona se Ílhavo foi um dos municípios abrangidos com pagamento de coimas pelo incumprimento de 
trabalho de horas extras dos funcionários. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Diz saber que as Câmaras Municipais têm acesso a um determinado empréstimos, solicita esclarecimentos 
sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às quresponder às quresponder às quresponder às questões colocadas: estões colocadas: estões colocadas: estões colocadas: ------------------------------------------------------------------------------------------------    
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): 1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): 1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): 1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Faz uma breve 
referência à Reforma Administrativa dizendo que esta é tímida e que aguarda mais informações sobre o 
desenvolvimento da mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto aos outros assuntos questionados diz responder no ponto 1 da Ordem de Trabalhos. ------------------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que 
não havendo inscrições.não havendo inscrições.não havendo inscrições.não havendo inscrições. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DDDDe seguida, foi apresentado à Mesa a seguinte moção, conforme se transcreve: e seguida, foi apresentado à Mesa a seguinte moção, conforme se transcreve: e seguida, foi apresentado à Mesa a seguinte moção, conforme se transcreve: e seguida, foi apresentado à Mesa a seguinte moção, conforme se transcreve: ----------------------------------    
Membro do PS: Membro do PS: Membro do PS: Membro do PS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“PROPOSTA DE VOTO DE LOUVOR AOS ATLETAS PAULO HENRIQUES E JOÃO GREGÓRIO E AO 
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ÍLHAVO (CASCI) ------------------------------------------------------- 
Ílhavo, 15 de junho de 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No passado dia 20 de maio, no 2.º Campeonato do Mundo de Atletismo para atletas com Síndrome de 
Down, realizado nos Açores, a Seleção Nacional de Atletismo sagrou-se campeã Mundial. ------------------------ 
Uma conquista que deve encher de orgulho todos os portugueses. Mas que tem um sabor especial para 
nós, ilhavense, que vimos dois excecionais conterrâneos contribuírem, de forma absolutamente inequívoca, 
para esta expressiva vitória. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assim, o Grupo de Representantes do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Ílhavo propõe: ----------- 
A aprovação de um VOTO DE LOUVOR aos atletas PAULO HENRIQUES (vencedor de três medalhas) e 
JOÃO GREGÒRIO (vencedor de uma medalha), que foram chamados a integrar a Seleção Nacional de 
Atletismo de Atletas com Síndrome de Down e que se sagraram Campeões do Mundo. ---------------------------- 
Propõe ainda que este VOTO DE LOUVOR se estenda a toda a equipa do CASCI que acompanha, 
diariamente, estes jovens. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Porque é na dedicação, na força e na persistência que melhor se afere a excecionalidade das pessoas e 
das instituições, o nosso Bem-haja ao Paulo Henriques, ao João Gregório e ao CASCI. Que sejam, para 
todos, um exemplo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ass) O Grupo de Representantes do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Ílhavo. ------------------------ 
Os membros do PSD pediram para subscrever a proposta, sendo esta aceite. Os membros do PSD pediram para subscrever a proposta, sendo esta aceite. Os membros do PSD pediram para subscrever a proposta, sendo esta aceite. Os membros do PSD pediram para subscrever a proposta, sendo esta aceite. ------------------------------------- 
VOTAÇÃO:VOTAÇÃO:VOTAÇÃO:VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovada por unanimidade. Submetido a votação, foi aprovada por unanimidade. Submetido a votação, foi aprovada por unanimidade. Submetido a votação, foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------    
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 1 Ponto 1 Ponto 1 Ponto 1 –––– Informação do Presidente da Câmara relativa à  Informação do Presidente da Câmara relativa à  Informação do Presidente da Câmara relativa à  Informação do Presidente da Câmara relativa à 
Atividade Municipal no período compreeAtividade Municipal no período compreeAtividade Municipal no período compreeAtividade Municipal no período compreendido entre 29/03/12 a 11/06/12;ndido entre 29/03/12 a 11/06/12;ndido entre 29/03/12 a 11/06/12;ndido entre 29/03/12 a 11/06/12; ------------------------------------------ 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: -------------------------------------------    
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Começa por informar que houve alteração do Executivo 
Municipal, cujo anterior Vereador Júlio Merendeiro, por motivos pessoais, renunciou o seu mandato sendo 
substituído pela atual Vereador Ana Bastos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Da Atividade Municipal destaca a inauguração e entrada em funcionamento do CIEMAR – Centro de 
Investigação e Empreendedorismo do Mar e o protocolo assinado entre a Câmara Municipal, APA - 
Administração do Porto de Aveiro e Universidade de Aveiro. Este último é marco da aposta da Universidade  
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no Mar, líder da gestão do projeto em que a APA cede os terrenos sem pagamento de taxas e a Câmara 
Municipal participa em 30% da contrapartida nacional e a cogestão da componente da visitação dos 
tanques do laboratório que dão apoio à vida marinha selvagem. Constata que o primeiro retorno é ter no 
município uma infraestrutura deste âmbito, que é única nas suas competências técnicas à escala nacional. 
Posteriormente haverá três proveitos diretos por contrapartida que são: todos os alunos do pré-escolar ao 
12.º ano irão nos dois primeiros anos de funcionamento visitar sem qualquer custo e a equipa técnica da 
Universidade irá dar apoio na gestão do CIEMAR e na gestão do aquário de bacalhau no Museu Marítimo de 
Ílhavo. Relembra que o lobby institucional teve início com o EcoMar – projeto âncora do Cluster para o 
Conhecimento e Economia do Mar na obtenção de cofinanciamento do programa Operacional da Região 
Centro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em relação à obra de manutenção do Cais de Pescadores da Costa Nova informa que se encontra em 
plena ação, destacando a operação de desassoreamento. ---------------------------------------------------------------- 
No âmbito do Plano de Mobilidade e Transportes informa que têm decorrido várias operações de inquérito à 
mobilidade, sendo esta a primeira fase do plano. ---------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que 
se inscreveram:se inscreveram:se inscreveram:se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
1ª INT1ª INT1ª INT1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROSERVENÇÃO DOS MEMBROSERVENÇÃO DOS MEMBROSERVENÇÃO DOS MEMBROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
CATARINA RESENDE:CATARINA RESENDE:CATARINA RESENDE:CATARINA RESENDE: Demonstra contentamento com o funcionamento do CIEMAR. ------------------------------ 
Considera positivo o Programa Municipal de Bolsa de Estágios, aproveitando para questionar se há limite de 
bolsas e se posteriormente à sua realização há tentativa de inserir as pessoas selecionadas nesse contexto 
laboral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em relação ao Feriado Municipal demonstra estranheza no lapso de protocolo por não terem sido citadas as 
pessoas condecoradas ausentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------    
PAULO TRINCÃO: PAULO TRINCÃO: PAULO TRINCÃO: PAULO TRINCÃO: Realça o papel importante que o EcoMar teve no desenvolvimento de novas 
infraestruturas, nomeadamente no aquário. Enaltece todo o processo de gestão do aquário, mas entende 
que este deveria ter uma vertente de ciência para ter público permanente, dado ser o local da região 
propício para tal. Não obstante entende que futuramente as condições serão proporcionadas a tal, sendo 
uma mais valia para o público infantojuvenil. -------------------------------------------------------------------------------------
------------    
PAULO NORDESTE: PAULO NORDESTE: PAULO NORDESTE: PAULO NORDESTE: Congratula o desenvolvimento do Eco-Mar, solicitando esclarecimentos da sua 
articulação com o Parque Ciência e Inovação. ----------------------------------------------------------------------------------    
FLOR AGOSTINHO: FLOR AGOSTINHO: FLOR AGOSTINHO: FLOR AGOSTINHO: Faz referência ao ambicioso projeto Eco-Mar e todo o processo de desenvolvimento 
que se tornou uma realidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enaltece o CIEMAR dizendo que aliado ao aquário do Museu vai contribuir imenso para o desenvolvimento 
do município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Saúda a reabertura do Navio Museu Santo André por este contribuir para o elevado número de visitantes ao 
município. Enaltece a última reunião do Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro realizada 
recentemente, a estratégia de desenvolvimento global regional, destacando a eleição do Presidente da 
Câmara para vogal da Direção da Comunidade Portuária de Aveiro, a presença no Fórum do mar como 
forma de divulgar e explorar o mar, a participação dos ilhavense no Ílhavo Sea Festival 2012 e o simbolismo 
assinalado no dia 31 de maio, Dia do Pescador como reconhecimento do seu trabalho desenvolvido por 
muitos ilhavenses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questiona qual o prazo previsto de finalização das obras da antiga EN109. -------------------------------------------- 
MANUEL SERRA: MANUEL SERRA: MANUEL SERRA: MANUEL SERRA: É com satisfação que constata que o país está novamente está a dar importância aos 
assuntos de temática marítima. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sabendo que a ativação do novo Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré está dependente da 
finalização da obra da Escola Secundária, pergunta em que fase se encontra as mesmas. ------------------------ 
EDUARDO CONDE: EDUARDO CONDE: EDUARDO CONDE: EDUARDO CONDE: Em relação à obra que decorre no Cais de Pescadores da Costa Nova considera-a de 
grande importância ao nível económico, turístico e de qualificação ambiental. Questiona se está prevista 
alguma medida que previna o contínuo assoreamento do cais. ------------------------------------------------------------ 
    



  4/6     

  2012/06/15 

 

 

 

 

    
    
    
    
CARLA RODRIGUES: CARLA RODRIGUES: CARLA RODRIGUES: CARLA RODRIGUES: Destaca o Seminário de Encerramento do Projeto de Eficiência Hídrica em Edifícios e 
Espaços Públicos, pois tem como base um projeto em que Ílhavo participa com outros nove municípios e a 
Universidade de Aveiro em que o principal objetivo é a otimização do consumo de água. -------------------- 
Faz referência à Semana do Ambiente pois as suas atividades contribuem para a educação dos jovens para 
as políticas de gestão sustentável dos recursos existentes. ----------------------------------------------------------- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: responder às questões colocadas: responder às questões colocadas: responder às questões colocadas: ------------------------------------------------------------------------------------------------
2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS):2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS):2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS):2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Explica que o Eco-Mar é 
um espaço de investigação científica, sendo esta a valência principal da estrutura. Conjuntamente prestará 
apoio à vida selvagem àqueles animais que necessitarem possibilitando aquisição de informação e estudo 
científico bem como a disponibilização de tempo para visitas de público-externo. ------------------------------------ 
Responde ao membro Catarina Resende que foram atribuídas seis Bolsas de Estágio e que este programa 
incide em esforços para, sempre que possível, integrá-los no mercado de trabalho. Quanto ao Feriado 
Municipal explica que não houve falha de protocolo e que as faltas foram por motivos pessoais, tendo sido 
anteriormente divulgado formalmente os condecorados. --------------------------------------------------------------------- 
Em resposta ao membro Paulo Nordeste diz que há uma coordenação de competências entre o Eco-Mar e 
Parque Ciência e Investigação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Responde ao membro Flor Agostinho que a finalização das obras na antiga EN109 está inserida na 
qualificação ambiental e urbana do casco Antigo de Ílhavo está a decorrer normalmente. -------------------------- 
Às considerações proferidas pelo membro Manuel Serra sobre o mar, diz que é necessário mais 
investimento e mentalizar a nova geração para o trabalho no mar que é tão seguro a todos os níveis como 
em qualquer outra profissão em terra. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informa ainda que a alteração de passar de 5 agrupamentos de gestão de escola para 3 foi aprovado em 
reunião de Comissão Municipal de Educação. Lamenta que este tema não esteja a ser seguido da mesma 
maneira em outros municípios. Por motivos da paralisação das obras da escola Secundária da Gafanha da 
Nazaré, solicitou-se adiamento da alteração dos Agrupamentos ao Ministério da Educação, o qual foi 
indeferido e portanto ter-se-á de avançar com este novo modelo para o ano letivo 2012/2013. A finalização 
da obra está prevista para final de novembro do ano em curso. ----------------------------------------------------------- 
Responde ao membro Eduardo Conde, dizendo que independentemente das medidas tomadas como 
prevenção, ter-se-á periodicamente de ser efetuado o desassoreamento do Cais de Pescadores da Costa 
Nova. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Responde ao membro Jorge São Marcos que a Câmara Municipal é externa ao concurso Sete Maravilhas – 
Praias de Portugal por entender que as praias do município são maravilhosas e por isso o apoio municipal é 
unicamente institucional, visto que irá decorrer um programa televisivo na praia da Costa Nova. Como tal, 
justifica que aquando de operações regulares de manutenção dos parques infantis do município é de se 
proceder à pintura do parque infantil da Costa Nova. -------------------------------------------------------------------------- 
Clarifica que depois de muita negociação entre a ANMP e o Governo foi possível chegar à proposta de 
aceder através de concurso a um contrato de financiamento com o Governo, do qual aceite são distribuídos 
em tranches aos municípios, com condicionamentos bastante severos, nomeadamente no aumento das 
taxas de IMI, dos tarifários de água e saneamento, entre outros. ----------------------------------------------------------- 
Finaliza, dizendo que o Executivo já efetuou o pagamento de multas de gestão sob responsabilidade 
individual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que 
não havendo inscrições procedeunão havendo inscrições procedeunão havendo inscrições procedeunão havendo inscrições procedeu----se à discussão do ponto seguinte da Ordem de Trabalhos. se à discussão do ponto seguinte da Ordem de Trabalhos. se à discussão do ponto seguinte da Ordem de Trabalhos. se à discussão do ponto seguinte da Ordem de Trabalhos. ---------------- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussO Presidente da Mesa dá inicio à discussO Presidente da Mesa dá inicio à discussO Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 2 ão do Ponto 2 ão do Ponto 2 ão do Ponto 2 –––– Apreciação e Votação da Versão Final da  Apreciação e Votação da Versão Final da  Apreciação e Votação da Versão Final da  Apreciação e Votação da Versão Final da 
Proposta Plano de Pormenor da Área de Equipamentos da Frente Ria Marítima da Costa Nova;Proposta Plano de Pormenor da Área de Equipamentos da Frente Ria Marítima da Costa Nova;Proposta Plano de Pormenor da Área de Equipamentos da Frente Ria Marítima da Costa Nova;Proposta Plano de Pormenor da Área de Equipamentos da Frente Ria Marítima da Costa Nova; -------------- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------------    
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Sumariamente explica que o documento apresentado 
vai permitir brevemente a construção do Parque Desportivo e o seu Edifício Sócio-Cultural e Extensão de 
Saúde da Costa Nova, bem como o ordenamento cuidado do espaço em causa. ------------------------------------ 
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Dado não existir um Eng. Geógrafo no quadro de pessoal deste município, agradece à Câmara Municipal de 
Oliveira do Bairro por o disponibilizar em cooperação institucional para tratar de toda a cartografia neste 
processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pO Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pO Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pO Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que elo que elo que elo que 
se inscreveram:se inscreveram:se inscreveram:se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDUARDO CONDE:EDUARDO CONDE:EDUARDO CONDE:EDUARDO CONDE: Indica que o projeto superou as suas expectativas, questionando prazos de execução. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Findas as priFindas as priFindas as priFindas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para meiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para meiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para meiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: responder às questões colocadas: responder às questões colocadas: responder às questões colocadas: ----------------------------------------------------------------------------------------------
2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPO2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPO2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPO2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS):STA AOS MEMBROS):STA AOS MEMBROS):STA AOS MEMBROS): Decorridos todos os 
trâmites legais e após aprovação do financiamento de fundos comunitários, isto é reunidas todas as 
condições, entende que o Edifício Sócio Educativo e o Parque Desportivo deverão incidir em finais de 
setembro. Quanto à instalação e gestão do Parque de Dunas inserido no plano com competências de 
organização de informação e educação e sensibilização ambiental, bem como na dinamização de arte 
xávega serão adiadas por não existir financiamento. -------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que 
não havendo inscrições submeteunão havendo inscrições submeteunão havendo inscrições submeteunão havendo inscrições submeteu----se o ponto a votação.se o ponto a votação.se o ponto a votação.se o ponto a votação. ------------------------------------------------------------------ 
VOTAÇÃO: VOTAÇÃO: VOTAÇÃO: VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação 
foi aprovada em minuta. foi aprovada em minuta. foi aprovada em minuta. foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O PresidentO PresidentO PresidentO Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 3 e da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 3 e da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 3 e da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 3 –––– Apreciação e Votação da Proposta De  Apreciação e Votação da Proposta De  Apreciação e Votação da Proposta De  Apreciação e Votação da Proposta De 
Reconhecimento do Relevante Interesse Público da Ação Integrada em Área de REN Reconhecimento do Relevante Interesse Público da Ação Integrada em Área de REN Reconhecimento do Relevante Interesse Público da Ação Integrada em Área de REN Reconhecimento do Relevante Interesse Público da Ação Integrada em Área de REN –––– Área Confiante  Área Confiante  Área Confiante  Área Confiante 
com a ZIM.com a ZIM.com a ZIM.com a ZIM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------------    
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Indica que a explicação apresentada deve ser 
considerada para os pontos 3 e 4 da Ordem de trabalhos. Explica que foram criadas condições para que o 
município receba uma unidade industrial na área da cerâmica que empregará 180 pessoas com 
investimento de 20 milhões de euros. Essas condições implicaram que fossem tomadas medidas para que 
a área de implantação tivesse condições de licenciamento, ou seja ter-se-á de suspender o que o PDM 
determina para esta zona, bem como o Reconhecimento de Interesse Público para poder fazer a 
desafetação da Reserva Ecológica Nacional da parcela em causa. Quando terminar a tramitação virá à 
Assembleia Municipal o Plano Diretor Municipal que fará tornar definitivo o uso industrial da parcela. Estas 
alterações permitirão investimento privado, criando emprego, riqueza e desenvolvimento do município. ------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que 
se inscreveram:se inscreveram:se inscreveram:se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
FLOR AGOSTINHOFLOR AGOSTINHOFLOR AGOSTINHOFLOR AGOSTINHO: : : : No seguimento dos argumentos apresentados indica que votará favoravelmente pelo 
desenvolvimento do município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que 
não havendo inscrições submeteunão havendo inscrições submeteunão havendo inscrições submeteunão havendo inscrições submeteu----se o ponse o ponse o ponse o ponto a votação.to a votação.to a votação.to a votação. ------------------------------------------------------------------ 
VOTAÇÃO: VOTAÇÃO: VOTAÇÃO: VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação 
foi aprovada em minuta. foi aprovada em minuta. foi aprovada em minuta. foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 4 O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 4 O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 4 O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 4 –––– Apreciação e Votação da Proposta de  Apreciação e Votação da Proposta de  Apreciação e Votação da Proposta de  Apreciação e Votação da Proposta de 
Suspensão Parcial do PDM e Estabelecimento de Medidas Preventivas.Suspensão Parcial do PDM e Estabelecimento de Medidas Preventivas.Suspensão Parcial do PDM e Estabelecimento de Medidas Preventivas.Suspensão Parcial do PDM e Estabelecimento de Medidas Preventivas. ---------------------------------------------- 
Dado o Presidente da Câmara ter apresentado explicações no anterior ponto, o Presidente da Mesa deu a 
palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais. Não havendo inscrições submeteu-se o 
ponto a votação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOTAÇÃO: VOTAÇÃO: VOTAÇÃO: VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação 
foi aprovada em minuta. foi aprovada em minuta. foi aprovada em minuta. foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 23H20 do dia. -------------------------------------------------------------------- 
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que eu, Maria do Rosário, 1º Secretária em 
Exercício, redigi, subscrevi e assinei conjuntamente com Carlos Sarabando, Presidente da Mesa em 
Exercício. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Mesa em Exercício ____________________________________ 
  
O 1º Secretária _________________________________________ 
    
ESTA ATA FOI APROVADA POR MAIORIA COM A ABSTENÇÃO DO MEMBRO ESTA ATA FOI APROVADA POR MAIORIA COM A ABSTENÇÃO DO MEMBRO ESTA ATA FOI APROVADA POR MAIORIA COM A ABSTENÇÃO DO MEMBRO ESTA ATA FOI APROVADA POR MAIORIA COM A ABSTENÇÃO DO MEMBRO PEDRO ROSA NOVO , NA PEDRO ROSA NOVO , NA PEDRO ROSA NOVO , NA PEDRO ROSA NOVO , NA 
REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/09/12.REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/09/12.REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/09/12.REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/09/12.    


