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ATA Nº 07/2014 
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA CATORZE DE NOVEMBRO DO ANO 
DOIS MIL E CATORZE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
Aos catorze dias do mês de Novembro do ano dois mil e catorze, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal de 
Ílhavo no Salão Nobre dos Paços do Município, 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 
07/09/14 a 31/10/14;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 2 - Apreciação e votação da Proposta do Imposto Municipal sobre imóveis (IMI) para 2015;--------------------
- 
Ponto 3 – Apreciação e Votação da proposta de Derrama para 2015;--------------------------------------------------------
- 
Ponto 4 – Apreciação e votação da Proposta de Fixação da Participação Variável no IRS para os rendimentos do 
ano 2015;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 5 - Apreciação e Votação da proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento e mapa de Pessoal para 
2015; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 6 - Apreciação e Votação da Autorização Prévia e Autorização Prévia genérica no âmbito da lei dos 
Compromissos para 2015; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Ponto 7 - Apreciação e Votação da Alteração ao regulamento do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
Ponto 8 - Apreciação e Votação para a nomeação de auditor externo, nos termos do n.º1, artigo 77º, da Lei 
73/0213, de 03 de Setembro .---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
----------- 
COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa ficou constituída pelo seu Presidente, Fernando Maria Paz Duarte e pelas 
primeira e segunda secretárias, Margarida São Marcos e Luísa Diamantino.------------------------------------------------
- 

PRESENÇA DO EXECUTIVO: Por parte do Executivo estiveram presentes nesta reunião o Presidente da 
Câmara Fernando Caçoilo e os Vereadores Marcos Ré, Beatriz Martins, José Vaz, Ana Bastos e António Pedro 
Martins. Esteve ausente o Vereador Paulo Costa. -------------------------------------------------------------------------------
------------ 

FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Sarabando, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar doente. Por esse 
motivo é substituído, pela que se lhe segue na lista Luísa Diamantino. -----------------------------------------------------
- 
Bárbara Gabriel, 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 Dinis Gandarinho.-----------------------------
-- 
Carla Lima, 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 Pedro Tavares.------------------------------------------------
------ 
Emanuel Costa, 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 Carlos Ferreira.---------------------------------
--------------- Hugo Rocha, 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 Dina Teixeira. ----------------------------------
--------------- 
SUSPENSÃO DE MANDATO: -------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
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Daniel Santiago apresentou um pedido de suspensão de mandato, pelo período de seis meses, devidamente 
justificado por motivo de doença, sendo o seu substituto José Firmino. -----------------------------------------------------
- 
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: Fernando Maria Duarte, Luís Leitão, Margarida São Marcos, 
Carlos Ferreira, Hugo Lacerda, António Flor Agostinho, Sofia Senos, António Pinho, João Bernardo, Dinis 
Gandarinho, Júlio Barreirinha, Sérgio Lopes, Eduardo Conde, José Firmino, Pedro Tavares, Luísa Diamantino, 
Lurdes Faneca, Dina Teixeira, Irene Ribau Esteves, João Roque, Amantino Caçoilo, João Campolargo, Carlos 
António Rocha, Augusto Rocha, e Luís Diamantino. --------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
A reunião teve início às 21H00. --------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                 
Ata nº. 06/2014: De imediato o Presidente da Mesa deu inicio aos trabalhos,  
PÚBLICO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa nos termos do Regimento pergunta ao publico presente se alguém pretende intervir o que 
não se verifica, pelo que dá continuação aos trabalhos iniciando o------------------------------------------------------------
------ 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 46º. do Regimento, o Presidente da Mesa abre inscrições para as intervenções habituais, 
tendo-se inscrito: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
SÉRGIO LOPES: Interpelou o Presidente da Assembleia Municipal, tendo em conta que o membro Rui Dias 
havia pedido suspensão de mandato há sensivelmente um ano por um período de 365 dias, e dado que esse período 
de suspensão já havia terminado, que o Presidente da Assembleia não deu nota nem consta da correspondência 
recebida pela assembleia qualquer informação a esse respeito, questionou o Presidente se o referido membro havia 
sido convocado para aquela reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
PRESIDENTE DA AMI: Nos termos do artigo 5º,  nº. 4,  do Regimento, o membro perdeu o mandato.--------------
-  
JOSÉ FIRMINO: Chama a atenção para a situação delicada ocorrida em Vila Franca de Xira com o surto da 
legionella e apela à Câmara Municipal para uma postura preventiva junto das empresas locais, de modo a 
sensibilizá-las para melhores procedimentos de limpeza. ---------------------------------------------------------------------
- 
Fruto das obras de saneamento decorridas na Gafanha da Nazaré, considera urgente solicitar às empresas melhores 
cuidados na fase final da mesma, evitando situações constrangedoras ao trânsito, nomeadamente os buracos e a 
lama. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PEDRO TAVARES: No que respeita às obras de saneamento na Gafanha da Nazaré, subscreve a intervenção do 
membro José Firmino, alertando igualmente para a falta de sinalização de zona de obra.---------------------------------
-- 
HUGO LACERDA: Considera ser necessário maior atenção na redação das atas, de forma a permitir uma 
interpretação correta e cuidada, num futuro próximo, por agentes externos a esta Assembleia.--------------------------
- 
JOÃO BERNARDO: Inicia a sua intervenção questionando se chove no interior das salas de aula de alguma 
escola do Município.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
Na sequência da divulgação dos resultados de um estudo referente ao índice de transparência das Câmaras 
Municipais efetuado através das informações disponibilizadas nos seus sites oficias, destaca que Ílhavo desceu no 
ranking, pelo motivo de denotar falta de transparência.------------------------------------------------------------------------
- 
LUÍS LEITÃO: Reforça a necessidade preventiva dos assuntos abordados pelo membro José Firmino.---------------
Em relação ao reforço do cordão dunar e respetivas movimentações de areias, pergunta quais as medidas tomadas 
e a calendarização das mesmas para a repavimentação das vias degradadas pelo transporte dessas areias.------------
---- 
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EDUARDO CONDE: Realça uma positiva evolução nacional, demonstrada pelas medidas que têm contribuido 
para uma melhoria das condições da situação económico-social do país.----------------------------------------------------
- 
Considera o estudo do índice de transparência limitativo, visto que os critérios analisados se baseiam unicamente 
no site da Internet e não em todos os meios de divulgação utilizados.--------------------------------------------------------
---- 
FLOR AGOSTINHO: Subscreve as palavras do membro Eduardo Conde relativamente ao índice de 
transparência, visto entender que o estudo apresentado é insuficiente na sua análise.-------------------------------------
------------------- 
ANTÓNIO PINHO: Tece diversas considerações sobre a atual situação política, económica e social do país.-------
- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Assembleia dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): -------------------------
- 
Inicia a sua intervenção informando os membros que as condições meteorológicas contribuíram para os atrasos no 
cumprimento do calendário definido para a obra de saneamento, bem como nas suas acessibilidades. No entanto, 
considera que as dificuldades e irregularidades de obras têm vindo a ser repostas atempadamente e tem tido 
acompanhamento do fiscal da CMI. -----------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Informa o membro João Bernardo que houve duas situações pontuais em escolas que necessitaram de intervenção 
pelos serviços municipais, tendo estes prontamente solucionado o problema. ----------------------------------------------
- 
Em relação ao estudo referente ao índice de transparência, refere que os serviços municipais de Ílhavo são de 
excelência, sendo o referido estudo de pouca importância para a gestão municipal. ---------------------------------------
- 
No que respeita à obra de reposição de areia pela Agência Portuguesa do Ambiente, a mesma já se encontra 
finalizada. Quanto à obra do cordão dunar, liderada pela POLIS, informa que a obra prossegue dentro da 
normalidade e que a pavimentação da estrada junto à Biarritz está dependente desta. ------------------------------------
-- 
O Presidente da Mesa dá nos termos habituais a palavra aos elementos da mesma para as intervenções 
habituais, pelo que se inscreveram: ---------------------------------------------------------------------------------------------
- 
2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
LUÍS LEITÃO: Questiona se a responsabilidade de manutenção das vias em fase de obra é da Câmara Municipal 
ou do empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JOÃO BERNARDO: Manifesta satisfação pelo fato dos problemas ocorridos nas escolas do 1.º ciclo se 
encontrarem solucionados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Sobre o estudo apresentado, considera importante prestar atenção às suas conclusões, pela sua importância e 
credibilidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JOÃO ROQUE: Reitera o contínuo incómodo da população fruto das obras de saneamento na Gafanha da 
Nazaré.-  
Findas as segundas intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS):--------------------------  
Informa o membro Luís Leitão que, na zona da Biarritz, a empresa responsável pela obra ficou com o compromisso 
da manutenção da via afetada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Considera que a Câmara Municipal, além de dar cumprimento à lei, presta todas as informações à população do 
município, tanto através do seu site como de outros meios, tais como a agenda mensal e o boletim informativo 
trimestral. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------------------------------------
- 
De imediato, deu-se início aos trabalhos da Ordem do Dia com a análise do Ponto 1 - Informação do 
Presidente da Câmara relativa à Atividade Municipal no período compreendido entre 07/09/14 a 31/10/14; 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: ---------------------------------------------
- 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:--------------------------------------------------------------------  
Porque considera o documento apresentado esclarecedor, demonstra disponibilidade para qualquer esclarecimento 
adicional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Presidente da Mesa abriu como habitualmente inscrições, tendo-se registado os seguintes intervenientes: --
- 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
SÉRGIO LOPES: Tendo já alertado para o estado degradante do edifício do Posto da GNR de Ílhavo e tendo 
acompanhado pela imprensa a recente visita que o Secretário de Estado responsável fez ao atual Posto e ao edifício 
da antiga Escola da Sr.ª do Pranto, questiona se há alguma novidade resultante dos contactos tidos com o 
Ministério da Justiça no sentido de este devolver o edifício daquela antiga escola com vista à cedência por parte da 
Câmara para um novo posto da GNR.---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
JOÃO BERNARDO: Congratula-se com a assinatura do protocolo que prevê que as vias de acesso e rotunda da 
Praia da Barra passem a ser responsabilidade da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------
-- 
De seguida, pergunta: qual a situação do compromisso assumido de definir e elaborar os novos projetos de 
qualificação do Parque Escolar; qual a data de ativação da nova Extensão de Saúde da Costa Nova; qual a data de 
ativação das novas instalações dos Serviços Locais de Segurança Social. Ainda, no âmbito dos projetos de 
regeneração urbana do centro histórico de Ílhavo, questiona quais foram as intervenções em habitações degradadas 
ou demolições; qual o ponto de situação da parceria com a EDP para a racionalização das redes com estudos e de 
implementação das iluminarias com baixo custo de consumo, bem como qual a quantidade de passeios e 
passadiços construídos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
HUGO LACERDA: No âmbito da visita do Secretário de Estado do Ambiente às praias do município, manifesta-
se surpreendido e solicita esclarecimentos sobre as declarações deste ao dizer …”que defende a retirada de pessoas 
da zona das praias, do que efectuar permanentemente obras de protecção à zona costeira”.------------------------------
----- 
Pergunta se a Câmara Municipal foi notificada sobre as conclusões apuradas pelo grupo de Trabalho do Litoral, 
uma vez que as mesmas deveriam ter sido apresentadas até final de Setembro. -------------------------------------------
-- 
EDUARDO CONDE: Realça a visita de três secretários de Estado neste período ao Município; Enaltece o 
trabalho do CLAS e do Atendimento Social Integrado pela excelente prestação de serviços; Valoriza o relatório 
referente aos equipamentos, o que permite um conhecimento mais correto sobre o número de visitas aos mesmos, 
tornando-se importante adjudicar-lhes objetivos conjuntos, permitindo um conhecimento maior sobre a nossa 
história. ------------ 
FLOR AGOSTINHO: Enaltece a obra de reordenamento e requalificação da Frente Ria na Costa Nova por 
dignificar a ligação desta à Vagueira. --------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Foi com agrado que tomou conhecimento da transição da responsabilidade de gestão da manutenção da rotunda da 
Praia da Barra para a Câmara Municipal, visto que desta forma poderá ganhar nova dinâmica contrariando a 
realidade até à data.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Solicita mais informações sobre o que está previsto com os novos arranjos a implementar no Largo da Srª dos 
Campos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considera positiva a situação financeira da Câmara, pelo facto desta estar regularizada e proporcionar uma 
situação estável à gestão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
CARLOS ANTÓNIO ROCHA: Dá destaque ao Plano Municipal de Mobilidade e de Transportes, a constituição 
da Comissão de Trânsito e de Segurança Rodoviária pela sua importância na rotina de mobilidade dos munícipes,  
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bem como a primeira visita de trabalho da Câmara Municipal às Freguesias como forma de balanço à execução do 
acordo interadministrativo com as Juntas de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------
- 
ANTÓNIO PINHO: Considera que há intervenções sem grande peso financeiro, mas que influenciam na 
qualidade de vida da população, realça o reordenamento do trânsito, os passeios e vias cicláveis. ----------------------
------------- 
Termina comentando que embora os incómodos provocados pela obra de saneamento fossem esperados, há que 
minimizar os transtornos causadas por esta, relembrando que brevemente retirarão proveito desse esforço.-----------
- 
Findas as segundas intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): -------------------------
- 
Inicia a sua intervenção relembrando que a Câmara Municipal há muito que demonstrou disponibilidade, desde 
2009, para que o Posto da GNR de Ílhavo fosse deslocalizado para melhores instalações.--------------------------------
- 
Informa que na apresentação do balanço das Contas terão resposta a todas as questões objetivas apresentadas.-------
- 
Responde ao membro Hugo Lacerda que, as declarações do Secretário de Estado foram no sentido de que os 
estudos apontam existirem zonas onde haverá um recuo gradual das populações, excluindo as zonas das praias 
municipais. Informa ainda que está marcada uma reunião com o Grupo de Trabalho do Litoral para o final do mês, 
prevendo-se a obtenção de mais informações, nomeadamente as conclusões retiradas do estudo efetuado, com o 
enquadramento do próximo quadro comunitário.--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------  
Ao membro Flor Agostinho, presta a informação que as obras na Sr.ª dos Campos contemplam pavimentação e 
requalificação de passeios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----  
Comenta a intervenção do membro Carlos António Rocha, dizendo que os “modos suaves” terão oportunidade de 
aproveitar fundos do próximo quadro comunitário contribuindo para um novo perfil de trânsito municipal. Como 
tal, houve a ativação da Comissão de Trânsito e Segurança Rodoviária com caráter consultivo, para esta área.-------
------ 
Termina indicando que será demorado, mas que nos próximos anos se pretende impulsionar a eficiência energética 
preparando as redes existentes para que se caminhe para as “smart cities”.-------------------------------------------------
---- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que se 
inscreveram: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
SÉRGIO LOPES: Pretende contribuir ativamente para que os problemas da comunidade se resolvam. Com tal, e 
porque nada disse o Sr. Presidente da Câmara que sirva de resposta à questão colocada, pretende saber em que 
ponto está processo de devolução da antiga Escola da Nª Sª do Pranto á Câmara de modo a proceder à transferência 
do atual Posto da GNR de Ílhavo para aquele edifício. -------------------------------------------------------------------------
---- 
JOÃO BERNARDO: Lamenta a falta de resposta às questões apresentadas, transferindo-as futuramente para a 
apresentação do balanço das contas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
LUÍS LEITÃO: Após as diversas intervenções, verifica que há muito a equilibrar e melhorar no município. -------
-- 
JOÃO ROQUE: Considera que há falta de coordenação nas diferentes intervenções de obras, contribuindo para o 
desconforto da população. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDUARDO CONDE: Considera o município equilibrado em diferentes áreas de atuação. -----------------------------
- 
Findas as terceiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: ------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
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3ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): -------------------------
- 
Responde ao membro Sérgio Lopes que as visitas dos membros do Governo têm sempre diligências prévias. --------
- 
Terminadas as intervenções no ponto 1, o Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 2 - Apreciação e 
votação da Proposta do Imposto Municipal sobre imóveis (IMI) para 2015; ------------------------------------------- 
Nos termos do Regimento dá a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: -------------------- 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:-------------------------------------------------------------------- 
Considera a proposta apresentada devidamente estruturada e fundamentada, o que perfaz o esclarecimento dos 
pressupostos de manutenção dos valores preconizados na Lei. ----------------------------------------------------------------
- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que se 
inscreveram: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
LUÍS LEITÃO: Considera o IMI um imposto sem fundamento, por entender não haver sentido o cidadão pagar 
um determinado valor de um bem que lhe pertence e do qual despendeu os seus investimentos. No entanto, como a 
Lei exige a sua aplicação, considera que a proposta apresentada leva ao empobrecimento do cidadão e revela a 
busca de verbas e por isso discorda dos fundamentos descritos. ---------------------------------------------------------------
----------- 
 
 
SOFIA SENOS: Num contexto de fadiga tributária vivida pela população, discorda da proposta apresentada. 
Aproveita para questionar se há pedidos de redução de IMI com base na certificação energética, bem como a  
quantificação dos pedidos de isenção por dois anos do IMI, pelo facto de ter havido recuperação de edifícios com o 
fim de arrendamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Solicita mais esclarecimento sobre o fim do programa “Recupera” e o início em 2015 do programa “Rehabilita”. ---
- 
JOÃO BERNARDO: Não concordando com os valores do IMI apresentados, realça que os compromissos 
financeiros não justificam a recolha elevada desta receita. ---------------------------------------------------------------------
- 
EDUARDO CONDE: Concorda que as infraestruturas existentes e a criar são de elevada importância para a 
melhoria das condições de vida dos cidadãos e por isso considera fundamentada a aplicação dos valores do IMI 
propostos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ANTÓNIO PINHO: Subscreve a discordância da aplicação do IMI, no entanto compreende ser uma imposição 
legal. Contudo, ao analisar a proposta apresentada. entende que se deveria minimizar as penalizações aos 
munícipes.  
O Presidente da Mesa anuncia a interrupção dos trabalhos porque se atingiu a hora prevista para o encerramento 
desta reunião 00.30, do dia seguinte, 15/11/2014, a qual terá a sua continuação nos termos da Convocatória na 
próxima Sexta feira, dia 21/11/2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que eu, Margarida São Marcos, 1ª Secretária, redigi e vai ser 
assinada por mim e pelo Presidente da Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------
- 

 
O Presidente da Assembleia ______________________________________ 
 
 
A 1ª Secretária_________________________________________________ 
 
 
ESTA ATA FOI APROVADA POR MAIORIA, NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/02/2015. 
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