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ACTA Nº 02/2010 

 
ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA OITO DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E DEZ -------------------
--------------------- 
 
Aos oito dias do mês de Abril do ano dois mil e dez, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal de 
Ílhavo no Salão Nobre dos Paços do Município, para realizar a primeira reunião da Sessão de Abril 
destinada à análise dos seguintes pontos da Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------
-------------------- 
Ponto 1 – Apreciação e Votação da Adesão do Município de Ovar à AdRA – Águas da Região de Aveiro, 
S.A;  
Ponto 2 – Informação do Presidente da Câmara relativa à Actividade Municipal no período compreendido 
entre 01/02/10 a 31/03/10: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Ponto 3 – Apreciação e Votação da Prestação de Contas 2009 – Relatório e Contas; -----------------------------
--- 
Ponto 4 – Apreciação e Votação da Primeira Revisão das Grandes Opções do Plano e Orçamento da CMI 
2010; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Ponto 5 – Apreciação e Votação da Proposta de Criação do IDI – Índice de Desenvolvimento de Ílhavo 
(Proposta apresentada pelo membro Paulo Nordeste); --------------------------------------------------------------------
--- 
Ponto 6 – Apreciação e Votação da Alteração ao Regulamento do Cartão Jovem Municipal de Ílhavo; -------
-- 
Ponto 7 – Apreciação e Votação da Proposta de Reconhecimento de Interesse Municipal do Parque de 
Ciência e Inovação e Via de Acesso. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
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: Por parte do Executivo estiveram presentes nesta reunião o Presidente José 
Ribau Esteves e os Vereadores, Fernando Caçoilo, Beatriz Martins, Marcos Ré e Paulo Costa. Estiveram 
ausentes os Vereadores José Vaz e Júlio Merendeiro. --------------------------------------------------------------------
---- 
A reunião teve início às 21H00. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
FALTAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----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, Carlos Sarabando, Maria do 
Rosário Silva, António Flor Agostinho, Mário Júlio Ramos, Maria de Lurdes Vieira, Daniel Tavares, Pedro 
Parracho, Susana Diamantino, Amantino Caçoilo, Hugo Coelho, Jorge São Marcos, Maria de Fátima Bola, 
Júlio Barreirinha, Rufino Filipe, Manuel Serra, e Eduardo Conde. -------------------------------------------------------
---------- 
Embora não estivessem presentes na sala todos os membros eleitos para a Assembleia Municipal, e após 
verificada a existência de Quórum, procedeu-se de imediato dar início à reunião conforme número 1 do 
artigo 89.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5/2002 de 11 
de Janeiro, bem como o número 1, do artigo 33.º do Regimento da Assembleia Municipal em vigor. ---------
- 
ACTAS DA REUNIÃO ANTERIOR: --------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Acta n.º 02/2010: Submetida a votação foi aprovada por unanimidade ----------------------------------------------
--- 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------------
---- 
O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, 
pelo que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: -----------------------------------------------------------------------------------------
----- 
FLOR AGOSTINHO: Tendo tomado conhecimento através da Comunicação Social do novo horário de 
atendimento ao público no Centro de Saúde de Ílhavo, lamenta que este venha a ser implementado, visto 
ser mais limitativo, levando a um aumento de doentes para as urgências do Hospital de Aveiro. --------------
-- 
Neste seguimento, questiona o Presidente da Câmara sobre qual a real situação dos serviços de saúde 
no Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Em resposta ao 
membro Flor Agostinho, relembra que já no seu discurso do Feriado Municipal do ano em curso denunciou 
esta situação vergonhosa. Entende que o assumir do novo horário ludibria a população, dado que numa 
necessidade de doença urgente, o utente sentir-se-á forçado a recorrer aos serviços de urgências 
hospitalares disponíveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
 
 
Nesse sentido, informa que após sua solicitação, foi agendada uma reunião em data próxima entre a 
Câmara Municipal, ARS-Centro e a Directora do Agrupamento de Centros de Saúde para que haja uma 
resposta clara e objectiva às várias dúvidas apresentadas. --------------------------------------------------------------
---- 
Explica a organização e gestão do Agrupamento de Centros de Saúde dizendo que este é composto pelo 
Director Executivo, Conselho da Comunidade e Conselho Executivo, que é constituído pelo Director 
Executivo, Presidente do Conselho Clínico e o Presidente do Conselho da Comunidade. Demonstra que 
este esclarecimento permitirá perceber melhor a situação, dado que após a tomada de posse ocorrida há 
já um ano, somente falta a participação do Conselho de Comunidade que terá um representante nomeado 
pelos Presidentes de Câmaras dos Concelhos envolvidos, neste caso, a sua pessoa. Por isso, estranha 
que havendo necessidade de audição do referido Conselho na tomada de decisões nestas matérias, até 
hoje ainda não foi consultado. Indica que tornará pública esta situação na próxima reunião da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses - ANMP, de modo a resolver com urgência esta e outras situações 
semelhantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
FLOR AGOSTINHO: Demonstra agrado ao verificar o empenho do Presidente da Câmara em resolver 
rapidamente a situação em causa. Lamenta que, àqueles nomeados para representar a população nas 
mais diversas instituições não lhes seja dada voz. -------------------------------------------------------------------------
--- 
No decorrer da discussão do Período Antes da Ordem do Dia e durante o período compreendido entre as 
21:00 e as 21:30 foram chegando para participar na reunião os seguintes membros: Paulo Nordeste, 
António Pedro Martins, Paulo Trincão, José Alberto Loureiro, Catarina Resende, Domingos Vilarinho e 
António Pinho, sendo considerados membros participativos, conforme o número 2 do artigo 33 do 
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Regimento da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------
----  
De seguida, o membro da Assembleia Municipal António Pedro Martins solicitou a palavra para questionar 
se podia intervir sobre o ponto já discutido, justificando ser hábito as reuniões só terem inicio às 21:30 e 
não às 21:00, tal como aconteceu nesta reunião. Como já tinham ocorrido as segundas intervenções do 
Período Antes da Ordem do Dia, foi indeferido pela Mesa da Assembleia Municipal a sua pretensão, 
argumentando ter iniciado a reunião às 21:00 com quórum. De seguida, vários membros desse órgão 
ausentaram-se da sala não participando na respectiva reunião. Assim, e conforme o número 2 do artigo 
34ºdo Regimento da Assembleia Municipal e do número 1 do artigo 10º da Lei n.º86/2001, de 10 de 
Agosto, por se terem ausentado da sala foi atribuída falta aos seguintes membros: Paulo Nordeste, 
António Pedro Martins, Paulo Trincão, Jorge São Marcos, José Alberto Loureiro e Catarina Resende. --------
----------------------------------------- 
Os membros António Pinho e Domingos Vilarinho decidiram participar na reunião. -------------------------------
--Igualmente foi atribuída falta ao membro Mariana Franco por não se ter apresentado à Mesa da 
Assembleia Municipal para participar na Reunião. -------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 1 -  Apreciação e Votação da Adesão do 
Município de Ovar à AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A; ------------------------------------------------------
-------------------- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------
------ 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Dado a Câmara Municipal de Ovar não ter aprovado a 
proposta de adesão à AdRA aquando dos restantes municípios e após o decorrer deste período de tempo, 
o ter reapreciado positivamente, propõe-se a adesão desse município afim de se iniciar a actividade formal 
da empresa em Maio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
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: Tendo este documento sido discutido anteriormente sem a inclusão do Município de 
Ovar e não havendo mais dúvidas para serem esclarecidas, entende que a adesão do Município de Ovar 
será o culminar de uma correcta intervenção desta empresa. Demonstra concordância com o 
procedimento de uma nova distribuição do capital social simultaneamente com a entrada do Município de 
Ovar. -------------- 
 
 
 
Em paralelo, verifica que já se encontram lançados concursos de redes de saneamento e de águas em 
alguns municípios, demonstrando empenho no desenvolvimento. -----------------------------------------------------
--- 
Quanto à situação dos funcionários municipais, constou ter havido transferências pacíficas, o que significa 
consciencialização de todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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): Confirma o 
lançamento de diversos concursos de pessoal e projectos, bem como de mais obras para permitir 
operacionalidade em Maio em todos os Municípios envolvidos. --------------------------------------------------------
-------------------------------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que não havendo inscrições submeteu-se o ponto a votação. -------------------------------------------------------
----------- 



  4/9     
  2010/04/08 
 
 
 
 

VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta 
deliberação foi aprovada em minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 2 – Informação do Presidente da Câmara 
relativa à Actividade Municipal no período compreendido entre 01/02/10 a 31/03/10: ------------------------
------------------ 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------
------ 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Destaca alguns aspectos da actividade municipal, 
tais como: o conjunto de obras em execução, dando como exemplo os cinco Centros Escolares, da 
conclusão da Ampliação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, a Circular Nascente a Ílhavo, a 
Requalificação da EN109, a Qualificação Urbana do Largo entre o Cemitério e o Campo do NEGE e a 
conclusão da obra da Capela Mortuária da Gafanha da Encarnação; Em simultâneo, informa que foram 
abertos outros concursos, nomeadamente os arranjos exteriores do Centro Escolar da Cale da Vila e os 
arranjos da envolvente ao Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia. Afirma que 
continuarão a tomar medidas de gestão correctas para criarem condições que permitirão a conquista de 
Fundos Comunitários para 2011.  
Destaca o fecho do primeiro ano do Centro Cultural de Ílhavo de programação regular, demonstrando que 
houve sucesso relevante na conquista de público. -------------------------------------------------------------------------
---- 
Por fim, faz referência à inauguração da Ligação Ferroviária e da 3ª Fase da Via de Cintura Portuária da 
Gafanha da Nazaré, a qual teve a presença do Primeiro-Ministro, o que realça a sustentabilidade para o 
crescimento na estrutura portuária e a qualificação urbana de uma zona da cidade. ------------------------------
--- 
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: Começa por solicitar esclarecimentos sobre quais são as pretensões solicitadas ao 
declarar o Parque de Ciência e Inovação de Interesse Público e qual a área abrangida. -------------------------
--- 
Concorda com o Estudo Prévio da Ligação de Efluentes Industriais do Processamento de Bacalhau no 
Município, porque irá resolver a maioria dos problemas existentes no Cais dos Bacalhoeiros. ------------------
--- 
No que respeita à evolução da programação do Centro Cultural de Ílhavo durante o ano 2009, comenta 
que o relatório apresentado demonstra bem os resultados positivos obtidos, destacando, em especial, o 
apoio à Cultura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
Enaltece a decisão da Comissão Nacional de Eleições ao dar razão à Câmara Municipal perante uma 
queixa da CDU contra a falta de democracia no Concelho, arquivando o processo, não dando razão ao 
queixoso, demonstrando que as regras democráticas funcionam neste município. --------------------------------
----------------- 
MANUEL SERRA: Quanto à inauguração da Ligação Ferroviária e da 3ª Fase da Via de Cintura Portuária 
da Gafanha da Nazaré, congratula-se pela finalização desta obra, fundamental ao desenvolvimento da 
cidade. -  
No que se refere à apresentação do programa das Comemorações do Centenário da Criação da 
Freguesia e Paróquia da Gafanha da Nazaré è da opinião que as três entidades envolvidas, Câmara 
Municipal de Ílhavo, Junta de Freguesia e Paróquia da Gafanha da Nazaré colaboraram para a elaboração 
de um programa que demonstre o desenvolvimento da Freguesia. ----------------------------------------------------
------------- 
DANIEL TAVARES: Faz alusão aos investimentos na área da educação, designadamente a assinatura de 
acordos de cooperação com dezassete associações de pais, no valor aproximado de duzentos e dez mil 
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euros; o Plano de Apoio aos Projectos Educativos, num total de dezasseis mil e quinhentos euros e a 
atribuição de vinte e uma Bolsas de Estudo, totalizando o apoio de vinte mil euros. Conclui que todos estes  
 
 
apoios a projectos e investimentos em infra-estruturas são tidos como bastante positivos no 
enriquecimento desta área para a população local. Salienta também, o sexto aniversário da Escola 
Municipal de Educação  
Rodoviária pelo elevado número de visitantes, tanto a nível local, como regional, possibilitando a educação 
rodoviária em linguagem simples. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
PEDRO PARRACHO: Felicita aqueles que estiveram directamente envolvidos no processo da obra da 
rampa de acesso à Repartição de Finanças de Ílhavo, pois esta já se encontra em franco desenvolvimento. 
- 
Sabendo que a Administração da Vista Alegre está a solicitar aos moradores do Bairro Social da Vista 
Alegre que entreguem as suas chaves, solicita mais esclarecimentos ao Presidente da Câmara, visto ser 
um assunto social de muita importância. -------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
JÚLIO BARREIRINHA: Apesar de muitas dificuldades, louva o trabalho demonstrado pelo Executivo, na 
medida em que são várias as obras visíveis no terreno, tais como Centro Escolar Senhora do Pranto, Cale 
da Vila, Vale de Ílhavo, Légua e Coutada. Demonstra que estes investimentos serão benéficos para as 
crianças, permitindo melhores condições para que estas contribuam para o desenvolvimento futuro do 
município. ----- 
Reconhece com positividade o investimento na obra da rampa de acesso à Repartição de Finanças de 
Ílhavo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
SUSANA DIAMANTINO: Sublinha três aspectos relevantes na actividade do pelouro da Juventude, 
designadamente: o Programa Municipal de Bolsas de Estágio, importante pilar de apoio aos jovens na sua 
formação profissional; Alteração da idade de subscrição do Cartão-Jovem Municipal para vinte e nove 
anos e utilização até aos trinta anos, sendo uma mais valia para os jovens que cada vez mais tarde detêm 
a sua autonomia financeira e por fim, a implementação do Gabinete de Desporto da Câmara Municipal, 
facilitando a comunicação junto dos jovens. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
ANTÓNIO PINHO: Apresenta as suas desculpas aos eleitores do CDS/PP por não ter sido pontual na 
reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Sobre as actividades da Câmara Municipal, destaca a programação apresentada pelo Centro Cultural de 
Ílhavo, visto estar a ter boa aceitação pela população em geral. --------------------------------------------------------
--- 
No que respeita à Educação e nas suas diferentes vertentes, nomeadamente ao processo de transferência 
de competências, comenta o caso nacional de “bullying” que terminou com a morte de um aluno, onde 
não há definição de papéis dos intervenientes, isto é, Escola, Câmara Municipal e Ministério de Educação. 
-------- 
Solicita mais esclarecimentos sobre o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas. -----
-- 
Destaca a importância da Inauguração da Ligação Ferroviária ao Porto Comercial e da 3ª Fase da Via de 
Cintura Portuária da Gafanha da Nazaré, tecendo considerações à demora desta obra desde o seu 
projecto até à sua conclusão, indicando que nesse período de tempo, na maioria das obras há sempre 
alterações a serem introduzidas. Especificamente sobre esta obras, questiona se haverá a possibilidade 
de melhor aproveitamento da linha para transporte de pessoas. --------------------------------------------------------
----------------- 
Chama à atenção para a necessidade de reorganização do trânsito na Cidade da Gafanha da Nazaré, 
dando destaque às zonas cicláveis e pedonais devido aos hábitos da população. --------------------------------
--- 
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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): Em resposta ao 
membro Flor Agostinho, diz que o Parque de Ciência e Inovação é um investimento de Interesse Municipal 
e Público, necessário para se obter a Declaração consequente do despacho do Secretário de Estado do 
Ambiente. Abrange a zona sul de acesso desde a rotunda das Lavegadas até ao Parque, sendo permitido 
proceder a várias implantações em áreas de Reserva Ecológica e Agrícola. -----------------------------------------
------------------ 
Quanto ao Estudo Prévio de Ligação de Efluentes Industriais do Processamento de Bacalhau, explica que 
o mesmo fora adjudicado pela SIMRIA à empresa HIdroprojecto, baseado num protocolo assinado entre a 
SIMRIA, Câmara Municipal de Ílhavo, Administração do Porto de Aveiro e a Associação dos Industriais de 
Bacalhau. Indica que este visa apresentar uma solução técnica com sustentabilidade financeira para 
resolver o problema do destino final dos efluentes. -------------------------------------------------------------------------
--- 
Sobre a alteração do Estudo Urbanístico de centro da cidade de Ílhavo, indica que esta surge do 
desenvolvimento dos trabalhos frutos da equipa técnica da Regeneração Urbana, da equipa técnica da 
Câmara Municipal e do Arquitecto Ilídio Ramos, autor do projecto do Centro Cultural de Ílhavo, a quem foi  
 
 
 
entregue a responsabilidade de projectar a qualificação da Av. 25 de Abril, que incluí também a área entre 
a Travessa Santo António e a Casa de Arte Nova do Gaveto da Av.25 de Abril com a EN109. Deste projecto 
serão fixadas regras que permitirão o desenvolvimento de projectos de qualificação urbana do “Casco 
Antigo” da Cidade e modernização da zona antiga da cidade. ----------------------------------------------------------
--- 
Comenta que a oferta cultural em Portugal é reduzida, no entanto, desde que haja colaboração entre todos 
os intervenientes, essa oferta será de qualidade para o seu público, tanto a nível regional como nacional, 
conforme ocorrido no Cento Cultural de Ílhavo. ------------------------------------------------------------------------------
--- 
Dá nota que o investimento da Ligação Ferroviária ao Porto Comercial foi bastante estudado, 
possibilitando a conquista de novos mercados económicos. Quanto à possibilidade de transporte de 
pessoas, indica que tem de ser estudada a sustentabilidade financeira, visto esta ser bastante exigente. ---
------------------------------ 
Congratula-se pela conquista da implementação da obra da rampa de acesso à Repartição de Finanças 
de Ílhavo, lamentando que tenha de ser a Câmara a tomar essa iniciativa, quando esta deveria ser do 
Ministério. 
Quanto à empresa Vista Alegre, manterá recato sobre o assunto, visto a Câmara Municipal ter agendado 
uma reunião de trabalho, onde entre outras matérias falará sobre a situação do Bairro Social. -----------------
--- 
No seguimento da intervenção do membro Susana Diamantino, realça que as competências da acção 
social são da responsabilidade do Governo. Apesar disso, a Câmara Municipal tem a atitude de contribuir 
para apoiar quem verdadeiramente necessita de apoio. ------------------------------------------------------------------
----------- 
Respondendo ao membro António Pinho relativamente às transferências de competências para a 
educação, esclarece que a responsabilidade de gestão do pessoal não docente da escola é do seu 
Director. A Câmara Municipal intervém na gestão de processos administrativos e disciplinares. Enaltece a 
boa parceria entre a Câmara Municipal e os Agrupamentos Escolares do Concelho. Comenta o caso 
nacional, dizendo que o problema está relacionado com o sistema de gestão de responsabilidades do 
sistema educativo em Portugal, visto que há falta de autoridade do Professor e do Director na escola. -------
-------------------------------- 
Informa que o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas tem como objectivo definir 
as áreas onde há risco e quais as medidas preventivas a aplicar. ------------------------------------------------------
------- 



  7/9     
  2010/04/08 
 
 
 
 

Indica que se está a desenvolver um trabalho para resolver a situação do tráfego nas cidades da Gafanha 
da Nazaré e de Ílhavo, de modo a que sejam implementadas as medidas mais adequadas. -------------------
--- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
FLOR AGOSTINHO: Afirma concordar com a gestão praticada pelo Executivo desta Câmara Municipal. 
Destaca as considerações tecidas pelo seu Presidente no discurso aquando da inauguração da Ligação 
Ferroviária ao Porto Comercial. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Findas as primeiras 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): Sumariamente, 
reitera as suas considerações tornadas públicas no discurso aquando da inauguração da Ligação 
Ferroviária ao Porto Comercial. --------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 3 – Apreciação e Votação da Prestação de 
Contas 2009 – Relatório e Contas; -------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------
------ 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Da sua análise política, demonstra que este 
documento é um renovar da gestão do Executivo. Explica que em 2009 foram lançados projectos, 
concursos e obras que terão o culminar em 2010, mas que financeiramente foram sustentadas no ano 
transacto. Delas, destaca o Mercado Municipal da Costa Nova. --------------------------------------------------------
-------------------------- 
Realça o trabalho coordenado com o Governo em três áreas distintas. Houve a conquista de 
compromissos formalizados através da assinatura de protocolos, nomeadamente para a construção do 
Campus de Justiça do Município nos terrenos que são actualmente ocupados pela Escola e Jardim-de-
Infância da Senhora do Pranto; a construção do Novo Quartel da GNR em Ílhavo, libertando o antigo 
edifício da Câmara Municipal para a implementação do projecto do Arquivo Municipal e a Transferência de 
Competência para a área da Educação atribuindo responsabilidades às várias partes envolvidas. ------------
----------------------------------------- 
 
 
 
Comenta que foram vários os acontecimentos em outras áreas como o Turismo, Acção Social, Cultura, 
Educação e Desporto, sendo muitos os pontos fortes da agenda municipal que tiveram presença de 
crescimento qualitativo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Destaca projectos que tiveram início em 2009 e serão importantes para os anos seguintes, tal como a 
parceria para a Regeneração Urbana do “Casco Antigo” da Cidade de Ílhavo, ao qual foi adicionado o 
apoio fruto da pareceria entre a ANMP e o Ministério da Economia, que irá aumentar o apoio FEDER afecto 
ao financiamento desses projectos. --------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
Realça a constituição da Sociedade Anónima, Águas da Região de Aveiro, fruto de um trabalho que 
intensificou no ano de 2009. A sua criação dará garantia de competência para gerir com melhor 
capacidade técnica e financeira as redes com serviços melhorados. -------------------------------------------------
-------------------- 
Indica que a Câmara Municipal tem um ano financeiro de execução do Plano muito importante. Lamenta 
que, apesar de assinado contratos para receber Fundos Comunitários, estas verbas não foram entregues. 
Excepção, foi a verba respeitante ao fecho do terceiro Quadro Comunitário de Apoio das obras do Centro 
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Cultural de Ílhavo e Jardim Oudinot. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
A realidade de sustentação financeira da Câmara Municipal é de tranquilidade, mantendo a mesma gestão 
de tesouraria apertada, serviço de dívida irrepreensível e com todos os indicadores de sustentabilidade 
financeira a bom nível. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Por fim, agradece a todos os intervenientes internos e externos à Câmara Municipal que permitiram um 
ano positivo de 2009 e de preparação sustentável para o ano de 2010. -----------------------------------------------
-------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
ANTÓNIO PINHO: No que respeita à obtenção de verbas pelos Fundos Comunitários, questiona se houve 
desenvolvimento. Informa que sobre esta matéria o CDS/PP abster-se-á. --------------------------------------------
--- 
FLOR AGOSTINHO: Relembra que a politica de gestão financeira da Câmara Municipal adoptada teve 
início com o primeiro mandato do Presidente da Câmara em funções. Justifica que essa gestão agressiva 
de investimento permitiu o desenvolvimento do Concelho. ---------------------------------------------------------------
-------- 
O documento em análise permitiu-lhe verificar a realidade do Concelho, isto é, o ano foi de muito trabalho, 
tanto nas obras, como nos eventos. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
DANIEL TAVARES: Realça o investimento da Câmara Municipal nos jovens, exemplificando com acções e 
projectos de grande relevância, nomeadamente: a implementação do Cartão-Jovem Municipal, a criação 
do Programa de Bolsas de Estágios, as Férias Divertidas e a continuidade da Semana Jovem. ----------------
------- 
Entende este investimento nas pessoas importante para a vivência municipal e para o seu futuro. ------------
--- 
HUGO COELHO: Sucintamente, demonstra que o investimento feito ao longo dos anos, como em 2009, 
têm permitido um verdadeiro desenvolvimento do Município, visto que facilmente é comparável o antes e o 
depois. Essa análise é confirmada sem esforço, pois está à vista de todos as valências disponíveis à 
população e toda a oferta nas mais diferentes áreas da sociedade. Mais ainda, este investimento na 
criação de condições é confirmado quando aqueles que não pertencem ao Concelho são cativados a 
neles investir e residir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
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): Reitera todos os 
pontos de vista apresentados na sua primeira intervenção deste ponto, destacando as obras iniciadas no 
ano de 2009. Em resposta aos membros, salienta que este Relatório e Prestação de Contas do ano 
transacto em discussão é um continuar da gestão estratégica e de desenvolvimento apresentada desde o 
primeiro mandato, iniciado em 1998, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal. Salienta que todo o 
investimento e desenvolvimento no Concelho advêm do esforço de toda a equipa da Câmara Municipal, 
bem como de todos os seus funcionários. Mais indica que, os resultados das últimas eleições para os 
órgãos municipais são bem demonstrativos do deferimento das várias propostas apresentadas pelo 
Executivo perante os seus munícipes. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que não havendo inscrições submeteu-se o ponto a votação. -------------------------------------------------------
----------- 
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VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por maioria, com dezasseis votos a favor dos 
membros do PSD e duas abstenções dos membros Domingos Vilarinho e António Pinho. Para efeitos 
imediatos esta deliberação foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------------------
-------------------------- 
Atendendo ao adiantado da hora, o Presidente da Mesa informou que se atingiu a hora de audição do 
público, e como não havia público para intervir, deu por finda a reunião pelas 00H30 do dia seguinte, dia 
09 de Abril de 2010, continuando os trabalhos no próximo dia 16 de Abril de 2010 nos termos da 
convocatória. - 
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 COM O VOTO CONTRA DO MEMBRO JOSÉ LOUREIRO, 
NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02/06/10. 
 


