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ACTA Nº 06/2009 
 
 

ACTA DA SEGUNDA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA TRÊS DE JULHO DO ANO DOIS MIL E NOVE ---------------
---- 
 
Aos três dias do mês de Julho do ano dois mil e nove, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal de 
Ílhavo no Salão Nobre dos Paços do Município, para realizar a segunda reunião da Sessão de Junho 
destinada à análise dos seguintes pontos da Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------
--- 
Ponto 2 – Informação do Presidente da Câmara relativa à Actividade Municipal compreendido entre 
04/04/09 a 22/06/09; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
Ponto 3 - Eleição do representante da Assembleia Municipal de Ílhavo para integrar o Conselho da 
Comunidade do ACES Baixo Vouga II (integra os Centros de Saúde de Albergaria-a-Velha, Aveiro, Ílhavo e 
Vagos) – art.º 31 do DL 28/2008 de Fevereiro; -------------------------------------------------------------------------------
---- 
Ponto 4 – Apreciação e Votação da emissão da Declaração de Interesse Público Municipal da Proposta de 
Ampliação da unidade industrial da SPRAL – Sociedade de Pré-Esforçados de Aveiro, Lda, instalada nos 
Moitinhos, S. Salvador -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa ficou constituída pelo seu Presidente, António Francisco das Neves 
Vieira e pelo primeiro e segundo secretários, Carlos Sarabando e Dinis Gandarinho.------------------------------
-----------  
PRESENÇA DO EXECUTIVO: Por parte do Executivo estiveram presentes nesta reunião o Presidente José 
Ribau Esteves e os Vereadores António Pedro Martins e Paulo Costa. Estiveram ausentes os Vereadores 
Fernando Caçoilo, João Oliveira, Marcos Ré e Margarida São Marcos. -----------------------------------------------
-- FALTAS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
Hernani Santo, 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 Maria de Fátima Bola. ----------------
--  
Fernando Nascimento, 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 Amândio Pereira. -------
-- 
Manuel Serra, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por motivos de se encontrar 
ausente do Município. Por esse motivo é substituído, pela Secretária da Junta de Freguesia da Gafanha da 
Nazaré, Natália Calé. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Uma vez declarada aberta a reunião pelo Presidente da Mesa, procedeu-se de imediato à chamada dos 
membros deste órgão, tendo tido a presença de: António Neves Vieira, Humberto Rocha, Carlos 
Sarabando, Pedro Parracho, João Canha Lopes, Mário Júlio Ramos, Irene Ribau Esteves, Manuel Soares, 
António Flor Agostinho, Maria de Fátima Bola, Manuel Pata, Nuno Torres, Amândio Pereira, José Alberto 
Loureiro, Francisco Grangeia, Jorge Tadeu Morgado, Maria de Lurdes Vieira, Eduardo Ferreira, Rui Pereira, 
Hugo Coelho, Dinis Gandarinho, Rufino Filipe, Natália Calé, Domingos Vilarinho e Eduardo Conde. ----------
-- 
A reunião teve início às 21H30. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 2 – Informação do Presidente da Câmara 
relativa à Actividade Municipal compreendido entre 04/04/09 a 22/06/09; ----------------------------------------
------------------ 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------
------ 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Da Actividade Municipal destaca a alteração ao Plano 
Director Municipal que está em curso, nomeadamente aos trâmites legais para a construção do novo Lar 
com Centro de Dia do Centro Social e Paroquial da N.ª Sr.ª da Nazaré, junto ao Mercado Municipal da 
Gafanha da Nazaré e para a instalação do Parque de Ciência e Inovação da Universidade de Aveiro, que 
está a ser desenvolvido com a CIRA – Comunidade Intermunicipal de Aveiro, Câmara Municipal de Ílhavo e 
Câmara Municipal de Aveiro. Deste último refere que tem a maior importância para o desenvolvimento do 
município e da região, abrangendo 30 hectares no concelho para a infra-estrutura. Indica que futuramente 
este Parque estará interligado com a Rede de Incubadoras que está a ser desenvolvido com a 
Universidade e com às areas de acolhimento empresarial que cada uma das onzes Câmaras Municipais 
da Região de Aveiro estão a desenvolver. ------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
Faz referência às obras do Polidesportivo da Srª dos Campos, que embora pequena na sua dimensão 
financeira, tem importância na qualificação de vivência desportiva da população e de apoio à escola em 
tempo lectivo, com gestão de apoio do parceiro, Associação Cultural e Desportiva Sr.ª dos Campos. --------
-- 
Valoriza a assinatura do protocolo com a Comissária adjunta do Plano Nacional de Leitura que visa 
proporcionar novas capacidades à Biblioteca Municipal, e o outro entre a Biblioteca com as Bibliotecas 
Escolares dos cinco Agrupamentos do Município, que permitirá a troca de competências técnicas. ----------
--- 
No que respeita à política de cooperação da Câmara Municipal com as Associações do Concelho, informa 
que foram formalizados 52 Acordos de Cooperação no valor de 360 mil euros. -------------------------------------
-- 
Sobre a Auditoria da Inspecção-Geral de Finanças, realça o balanço positivo, chamando à atenção para 
as recomendações da inspecção no que respeita ao pagamento ilegal de horas extraordinárias aos 
funcionários da Câmara Municipal. Informa que, discorda dessa análise tendo enviados dois ofícios ao 
Secretário de Estado Adjunto da Administração Local e Secretário de Estado do Orçamento solicitando 
modelos de gestão para melhor funcionamento em algumas áreas. Indica que algumas das 
recomendações já se encontram aplicadas e outras, tais como a gestão de contratos de avença e 
alterações do Mapa de Pessoal que estão a ser ultimadas. --------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
Quanto à reunião tida com a Comissão Mista de Coordenação do Plano Director Municipal vai lançar um 
convite aos autarcas para uma reunião de trabalho. Dado este processo se vir a prolongar há muito tempo 
após vários percalços institucionais, diz que foi tomada a decisão de apresentar uma proposta completa 
em vez de propostas parcelares da Revisão do PDM, no sentido de acelerar o processo. -----------------------
-------- 
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: Faz referência às obras realizadas na Ponte da A25, junto à “FRIOPESCA”, dizendo 
que conforme anunciado as mesmas foram terminadas antes da época balnear e por isso, questiona se 
tudo se encontra regularizado. --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
Solicita explicações sobre as irregularidades enunciadas pelos populares perante as obras da ferrovia. ----
--- 
Chama à atenção para a necessidade de substituição de lâmpadas na Ponte da Barra. -------------------------
--- 
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Da sua análise aos documentos apresentados, destaca o Parque de Ciência e Inovação que se localiza 
em Ílhavo, visto que este dará muita visibilidade à região e à investigação realizada na Universidade de 
Aveiro. -- 
Enaltece os Protocolos assinados com as Associações, visto que é esse apoio que permite a dinamização 
das várias actividades promovidas para a população ilhavense, dado que se assim não fosse, muitas 
veriam o seu fim. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
Sobre a concessão do Parque de Campismo, indica que foi a melhor opção, dado que tem tido bons 
resultados e por isso concorda com a política de reflorestação aplicada. --------------------------------------------
---- 
Congratula a atitude do Presidente da Câmara na capacidade de reconhecer a capacidade e dotes 
políticos do Dr. Carlos Candal através do voto de pesar e da sua presença no funeral. ---------------------------
-------------- 
Finaliza, dizendo que a auditoria realizada na Câmara Municipal demonstra a visão legalista e 
administrativa conforme deve ser feito em qualquer serviço público e a visão de objectivos da auditoria 
“(...)em apreciar a legalidade das despesas com pessoal por forma a contribuir para a melhoria da 
qualidade da despesa municipal.(...)” , isto é, verificar os procedimentos utilizados para contribuir para 
uma melhoria futura, evitando erros repetitivos. Da análise dos auditores, constata que as despesas em 
assessores e avençados é baixa e que devido ao pessoal contratado teve acréscimo devido a obrigações 
com pessoal das Actividades de Enriquecimento Curricular. Refere ainda que os diversos pontos 
analisados pelos auditores estão equilibrados, destacado a necessidade de ajuste no limite das horas 
extraordinárias. No entanto, compreende que estas horas extraordinárias demonstram muita dinamização 
em actividades da Câmara Municipal e nas das Associações, que habitualmente decorrem aos fins-de-
semana e também no apoio aos munícipes, tais como na resolução de rupturas de águas através de 
piquete com funcionários em regime de rotatividade e sempre de serviço. -------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 
JORGE TADEU: Tece algumas considerações sobre os apoios às associações, destacando o elevado 
montante atribuído pela Câmara Municipal, de modo a estimular os trabalhos e dinamização de cidadãos 
que dedicam o seu tempo ao trabalho associativo. ------------------------------------------------------------------------
---- 
PEDRO PARRACHO: Da sua análise global ao documento apresentado diz que o Executivo continua a 
implementar alternativas a todas as dificuldades ocorridas ao longo do mandato, nomeadamente em 
tomadas de decisões que dependem directamente da Administração Central, tais como: PDM e a 
Acessibilidade à Repartição das Finanças de Ílhavo. ----------------------------------------------------------------------
---- 
MARIA DE FÁTIMA BOLA: Solicita mais pormenores sobre a sua visita a um país em desenvolvimento 
como Timor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
Relativamente à 11ª vez que se realizou a acção “Portugal, conhecer Lisboa” onde permitiu às crianças do 
3.º ano escolar realizarem uma visita à capital, pergunta se não tem recebido indicações para alterar o 
destino. ---------- 
EDUARDO CONDE: Destaca a atribuição da Bandeira Azul e Bandeira de Ouro da Mobilidade, 
reconhecida pela Quercus às Praias. ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
Realça a importância do concurso que foi lançado para a construção da Capela Mortuária da Gafanha da 
Encarnação, visto ser uma obra de muito interesse para a freguesia. -------------------------------------------------
-------- 
Faz uma referência muito positiva à Rede de Bibliotecas Escolares com a Biblioteca Municipal, pois é uma 
aposta na formação e também ao trabalho de relevância social da jovem Joana Pontes, a qual tem tido o 
apoio da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
HUMBERTO ROCHA: Entende como positivo a atribuição da Bandeira de Ouro da Mobilidade ao 
Município, relembrando que continua por se resolver a situação da acessibilidade à Repartição de 
Finanças. -------------- 
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FRANCISCO GRANGEIA: Questiona o ponto da situação do PDM, das redes de saneamento, 
nomeadamente nas Freguesias da Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo. -------------------------------
--- 
Estranha a atribuição da Bandeira de Ouro de Mobilidade, dado que no Município ainda não se verificam 
acessibilidades para deficientes em todo o Município. --------------------------------------------------------------------
---- 
RUI PEREIRA: Dado que muitas Associações de Pais estão a fechar as suas valências de ATL, questiona 
qual o modelo que a Câmara Municipal utilizará para assumir essas competências de forma coordenada 
com essas associações. ------------------------------------------------------------------------------------ 
JOSÉ LOUREIRO: Solicita cópia do Protocolo entre a Vista Alegre e a Câmara Municipal e qual o ponto da 
situação dos processos da Câmara Municipal em Tribunal. -------------------------------------------------------------
---- 
Pretende mais explicações sobre o ponto da situação de: Empréstimo concedido à Câmara Municipal; 
obras na Av. dos Bacalhoeiros; Concessão do Bar e Restaurante do Jardim Oudinot; a não realizada vista 
aos EUA no âmbito das Comemorações do 10 de Junho; Qual o custo dos artistas que vieram às festas da 
Nª Srª da Penha; Actividade da empresa “Mais Ílhavo” ; Quantas empresas estão a funcionar na 
conhecida Zona Industrial da Gafanha de Aquém; Reflorestação do Parque de Campismo da Barra; Visita 
a Barcelona e a Auditoria à Câmara Municipal e respectivo envio ao Tribunal de Contas. ------------------------
------------------------ 
EDUARDO FERREIRA: No que respeita aos acessos ferroviárias e sabendo que a obra não é da 
intervenção directa da Câmara Municipal, pergunta se estará prevista a modalidade de peões e ciclistas, 
nomeadamente daqueles trabalhadores das empresas a norte da BRESFOR. --------------------------------------
------------------------ 
Louva a atitude da munícipe Joana Pontes ao levar a cabo uma acção de recolha de tampinhas em prol do 
apoio social e por isso acha que a Câmara Municipal deveria apoiar mais acções desta natureza. -----------
--- 
Quanto à atribuição da Bandeira de Ouro da Mobilidade ao Município, diz que a mesma se deve ter 
baseado unicamente na análise do centro da cidade de Ílhavo, visto que o restante é o oposto. ---------------
-- 
Relativamente à Reflorestação ao Parque de Campismo da Barra, congratula-se com a atitude da Câmara 
Municipal, chamando à atenção que o investimento deveria ser superior e em outras zonas do Município. 
Quanto a visita oficial aos EUA para a promoção do Hospital de Cuidados Continuados, questiona quais 
os resultados imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
Findas as primeiras 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): Responde ao 
membro Flor Agostinho, dizendo que foi mérito do empreiteiro a rapidez no terminus da obra, permitindo a 
rápida fluidez do trânsito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
Quanto às obras da Av. dos Bacalhoeiros, informa que recebeu um abaixo-assinado e que já teve uma 
reunião com os intervenientes, ficando tudo devidamente esclarecido.  
Informa que a manutenção das lâmpadas da Ponte da Barra aguarda por uma intervenção lenta da EDP. --
- 
Sobre o Parque de Ciência e Inovação, informa que a apresentação da candidatura ao PO da Região 
Centro termina a 10 de Julho e levará quatro meses para serem tomadas decisões, mas após serem 
tomadas, proceder-se-á de imediato à assinatura do Contrato e planificação de obras para a duração de 
um ano. ------ 
No que respeita à Auditoria e perante a chamada de atenção ao excesso de horas extraordinárias, indica 
que não deve mudar a sua postura, visto que os trabalhadores da Administração Local ganham pouco em 
relação aos da Administração Central, estando sempre disponíveis para trabalhar em prol do Município, 
tanto no apoio às actividades realizadas pela Câmara como naquelas organizadas pelas associações. Por 
isso, numa possível realidade de lhe ser aplicada uma multa por esta irregularidade, diz que a pagaria sem 
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hesitar. No entanto, a Câmara Municipal está a tomar medidas para corrigir essas irregularidades. -----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre a temática das acessibilidades responde aos membros que a Câmara Municipal vai anunciar que 
se o Ministério das Finanças não honrar o seu compromisso e a sua obrigação de resolver o problema do 
acesso à Repartição de Finanças do Município em tempo razoável, irá substituí-lo, apresentando a factura 
dos custos pela obra realizada. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Responde ao membro Maria de Fátima Bola que teve a maior honra em ser convidado pelo Governo 
Português e ANMP para integrar a Comitiva Oficial de Portugal para visitar Timor, constituída por três 
Presidentes de Câmara. Teve como objectivo ajudar o jovem país de Timor em estruturar o seu poder local 
e a criar os seus primeiros municípios que terão eleições no final do ano. Relata que a experiência foi 
extraordinária e que ficou a obrigação de haver apoio contínuo, pois somente com a tomada de posse do 
novo Embaixador Português é que tem sido implementado um plano de cooperação profundo e urgente. --
-- 
Sobre as visitas a Lisboa com os alunos do terceiro ano é para continuar enquanto o próprio assumir 
funções, relatando que estas crianças crescem e hoje, já adultas, se dirigem a ele agradecendo a visita 
porque foi uma oportunidade que deixou memórias, dando como o exemplo de actuais monitores do 
Desportilhavo já usufruíram destas actividades enquanto criança. -----------------------------------------------------
---- 
Dado não ter compreendido bem a questão colocada pelo membro Rui Pereira, diz existirem duas 
instituições que terão os seus ATL’s encerrados e a rede pública de ATL’s tem capacidade de resposta.  
Persiste a dúvida em relação ao encerramento do ATL do Centro Social e Paroquial da N.ª Srª da 
Encarnação e por isso não tecerá qualquer comentário, dado que são públicos os problemas graves por 
que passa a instituição. No entanto, informa que nessa realidade há capacidade de resposta o Edifício 
Sócio-Educativo da Gafanha da Encarnação, na parceria com a Associação de Pais e Amigos, de forma a 
serem albergadas as crianças. --------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Diz que a colaboração com a munícipe Joana Pontes tem sido extraordinária num exemplo social e de 
cidadania. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Perante a reflorestação do Parque de Campismo da Barra, indica que esse processo está a ser levado de 
forma faseada. Indica que a Câmara Municipal já tentou assumir a responsabilidade de reflorestação da 
zona da Sr.ª dos Campos através de um protocolo, mas nenhuma resposta foi dada pelo Ministério da 
Agricultura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
A iniciativa realizada nos EUA foi de sucesso, mas será o Provedor da Santa Casa da Misericórdia a 
anunciar a receita obtida para as obras do Hospital de Cuidados Continuados. ------------------------------------
--- 
Indica que estava previsto a representação da Câmara Municipal às Comemorações do dia 10 de Junho, 
mas devido a impeditivos da sua organização, tal não ocorreu. ---------------------------------------------------------
--- 
Às respostas do PAOD, informa o membro Eduardo Ferreira que a obra do Centro Escolar da Cale da Vila 
está a decorrer e que no processo de negociação dos terrenos haverá somente duas expropriações, visto 
que se desconhece a totalidade de herdeiros e por isso a Lei contempla situações desta natureza. ----------
--- 
Responde ao membro Manuel Soares que a situação indicada sobre barulho de um Bar é infundada e foi 
tratada com objectividade, informando que em situações de gravidade são resolvidos conforme previsto na 
Lei. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Dá destaque à escolha de uma televisão japonesa que optou por produzir um programa sobre 
gastronomia portuguesa, e no qual integra a importância do bacalhau na sociedade portuguesa e por isso 
numa reunião deu as orientações possíveis para a sua produção, bem como uma entrevista. ------------------
--------------------- 
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Responde ao membro José Loureiro que lhe facultará as cópias solicitadas. Informa que o processo do 
empréstimo já recebeu o visto do Tribunal de Contas, estando a decorrer as formalidades administrativas, 
de modo a proceder de imediato o pagamento aos fornecedores.------------------------------------------------------
--- 
Aguarda pelo fim do processo administrativo, nomeadamente de licenciamento dos projectos do Bar e 
Restaurante do Jardim Oudinot, para que rapidamente sejam abertos ao público. ---------------------------------
-- 
Confirma que foi feita uma visita com técnicos da Câmara a Barcelona para visitar a Feira ECOCity, para 
tomar conhecimento das novas políticas de gestão urbana ligadas às preocupações de natureza 
ambiental.   
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
FRANCISCO GRANGEIA: Apesar de terem sido feitas algumas obras de mobilidade, entende que são 
muito parcas, visto que há necessidade de mais no Município. 
FLOR AGOSTINHO: Embora a auditoria tenha destacado o excesso de horas extraordinárias, reconhece 
que os trabalhadores aceitaram livremente executa-las. ------------------------------------------------------------------
---- 
JORGE TADEU: Subscreve a intervenção do membro Flor Agostinho. É com orgulho que vê o interesse 
demonstrado pela cultura ilhavense, nomeadamente pela televisão japonesa. Por isso, sugere que essa 
reportagem seja disponibilizada no sítio da Internet da Câmara Municipal, de modo a que qualquer 
munícipe possa tomar conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
PEDRO PARRACHO: Esclarece que a Câmara Municipal assumiu o compromisso de renovação de 
acessibilidades e por isso é que foi galardoada pela APPLA – Associação Portuguesa de Planadores do 
Território. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Findas as segundas intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------
---3ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Agradece a 
explicação do membro Pedro Parracho, pois esta esclarece as dúvidas do membro Francisco Grangeia. 
No seguimento da intervenção do membro Flor Agostinho, exemplifica com o trabalho extraordinário da 
funcionária da Câmara Municipal no apoio às reuniões da Assembleia Municipal, promovendo trabalho e 
gestão de qualidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 3 - Eleição do representante da Assembleia 
Municipal de Ílhavo para integrar o Conselho da Comunidade do ACES Baixo Vouga II (integra os 
Centros de Saúde de Albergaria-a-Velha, Aveiro, Ílhavo e Vagos) – art.º 31 do DL 28/2008 de 
Fevereiro; --------------Foi apresentada à Mesa da Assembleia a seguinte proposta: --------------------------
---------------------------------- 
“Os membros da bancada do PSD da Assembleia Municipal de Ílhavo, propõem para integrar o Conselho 
da Comunidade do ACES Baixo Vouga II, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 31º do Decreto-
Lei n.º28/2008, de 22 de Fevereiro, o seu Presidente António Francisco das Neves Vieira. -----------------------
------- 
Ílhavo, 26 de Junho de 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
P’los membros do PSD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Ass) António Flor Agostinho” -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
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O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para se pronunciarem, pelo que 
se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
EDUARDO FERREIRA: Subscreve a proposta. -----------------------------------------------------------------------------
---- 
FLOR AGOSTINHO: Dado este organismo ser novo em funções e maioritariamente consultivo, entende 
que a pessoa mais indicada para representar a Assembleia Municipal é o seu Presidente. ----------------------
-------- 
ÂMANDIO PEREIRA: Concorda com a proposta. Aproveita para tecer comentários sobre a criação das 
ACES, visto que não vê qualquer vantagem na sua existência, dado que este Agrupamento abrange uma 
área muito maior, prestando um trabalho com menor qualidade do que os actuais Centros de Saúde com 
área de abrangência mais reduzida. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
HUMBERTO ROCHA: É sua opinião que a criação das ACES estão a correr dentro da sua normalidade e 
que desempenharão as suas funções com qualidade. --------------------------------------------------------------------
--- 
PRESIDENTE DA CÂMARA: Diz ser a favor de gestores profissionais e neste modelo, indica que deveria 
existir um Conselho de Administração por cada ACES, onde um dos elementos seria o representantes dos 
Municípios, contrariando a actual realidade em que a Direcção Executiva é constituída por um elemento 
nomeado pelo Governo. Informa que os quatro Presidentes das Câmaras Municipal escolheram-no para 
representar os Municípios neste órgão. Lamenta que esta nomeação seja feita em final de mandato, 
porque terá de ser repetido no início das próximas eleições. -------------------------------------------------------------
------------- 
VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por maioria, com 23 (vinte e três) votos a favor, 1 (um voto 
em branco e 1 (um) voto nulo. Nesta votação, foi utilizado o escrutínio secreto. Para efeitos imediatos esta 
deliberação foi aprovada em minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Ponto 4 – Apreciação e Votação da emissão da Declaração de Interesse Público Municipal da 
Proposta de Ampliação da unidade industrial da SPRAL – Sociedade de Pré-Esforçados de Aveiro, 
Lda, instalada nos Moitinhos, S. Salvador. ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------  
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------
------ 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Dado a proposta ser objectiva, dispõe-se para 
esclarecer qualquer dúvida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
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: Embora o documento seja bastante objectivo, enaltece a rapidez administrativa num 
processo que envolve uma empresa que existe desde 1966, tem 150 postos de trabalho num investimento 
de 6 milhões de euros. Diz ser este tipo de investimento de proximidade ser de alta importância, porque 
traz emprego e progresso ao Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
HUMBERTO ROCHA: Afirma que desde que uma empresa crie postos de trabalho tem todo o seu apoio.--
-- 
EDUARDO FERREIRA: Defende que mais empresa se estabeleçam no Concelho e portanto não vê 
qualquer problema em aprovar este tipo de documentos. ----------------------------------------------------------------
--- 
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VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação 
foi aprovada em minuta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
 
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 00H25 do dia. ---------------------------------------------------------------- 
 
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta que eu, Carlos Sarabando, 1º Secretário, redigi, 
subscrevi e assinei conjuntamente com o Sr. Presidente da Mesa. ---------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Mesa____________________________________ 
  
O 1º Secretário_________________________________________ 
 
 
 
 
ESTA ACTA FOI APROVADA POR MAIORIA NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11/09/09. 
 
 


