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ATA Nº. 8/15junho2018 – Mandato 2017/2021 

 
ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA QUINZE DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZOITO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Aos quinze dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal 

de Ílhavo, no Salão Nobre dos Paços do Município, para realizar a primeira e única reunião da Sessão do mês de 

Junho destinada à análise dos seguintes pontos da Ordem do dia:--------------------------------------------------------- 

 

Ponto 1- Informação do Presidente da Câmara relativa à Actividade Municipal no período compreendido entre 

16 de Abril e 3 de Junho do ano de 2018.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 2- Apreciação e Aprovação da Alteração do Mapa de Pessoal de 2018. ----------------------------------------- 

 

Ponto 3- Apreciação e Aprovação da operação de substituição da dívida. ----------------------------------------------- 

 

A reunião teve inicio nos termos do Regimento às 21h00. ----------------------------------------------------------------- 

 

COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa ficou constituída pelo seu Presidente Fernando Maria, pela 1ª. secretária, 

Fernanda Cravo e pela 2ª. secretária,  Margarida Marcos.------------------------------------------------------------------ 

PRESENÇA DO EXECUTIVO: Por parte do Executivo estiveram presentes nesta reunião o Presidente da 

Câmara Fernando Caçoilo e os vereadores Marcos Ré, Eduardo Conde, Tiago Lourenço, Sérgio Lopes Fátima 

Teles e Alfredo Alves.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uma vez declarada aberta a reunião o Presidente da Mesa, Informa ter recebeu do Presidente da Junta de 

Freguesia da Gafanha da Nazaré, uma comunicação da sua substituição, pelo secretário José Arvins. Pediu 

substituição nos termos no artigo 6º do Regimento o membro António Pinho, representante do CDS/PP, que foi 

substituído por Dina Ribau. Pediu substituição usando a mesma faculdade regimental a membro Teresa Alves, 

do Grupo parlamentar do PSD, que foi substituída por João Madalena.-------------------------------------------------- 

A primeira secretária, Fernanda Cravo, procedeu de imediato à chamada dos membros deste órgão, tendo-se 

registado a presença dos 25 que o compõem. Luís Leitão, Flor Agostinho, João Bernardo, Carla Rodrigues, 

Dina Ribau, André Guimarães, Manuel Soares, Irene Esteves, João Madalena, João Roque, Ricardo Santos,  

Pedro Rosa Novo,  Pedro Martins, Hugo Coelho, Domingas Loureiro, Carla Madail, Cláudia Santos, Rui Anjo, 

João Campolargo, Luís Diamantino, José Arvins, e Augusto Rocha.----------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa: Período de intervenção do público, de acordo com os artigos 44º. e 45º. do 

Regimento. O Presidente da Mesa questiona o público presente nas galerias, para inscrições, o que não 

acontece.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo solicitações para uso da palavra, por parte do público o Presidente da Mesa anuncia a continuação 

dos trabalhos, informando que se vai dar início ao:-------------------------------------------------------------------------- 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA, colocando imediatamente a votação as atas nºs 6 e 7, 

respectivamente de 27 de abril e 5 de maio de 2018, do mandato 2017/2021. Foi dispensada a sua leitura porque 

haviam sido enviadas para apreciação prévia.-------------------------------------------------------------------------------- 

APROVADAS POR UNANIMIDADE.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente da Mesa: Abre inscrições para a 1ª. Intervenção dos membros, tendo-se inscrito:----------------------- 

 

Pedro Rosa Novo: Pergunta ao Presidente da Câmara como corre em Ílhavo o processo de limpeza de matos de 

acordo com a nova legislação. --------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  

 



                                                                                                                                                                                                                         Pag. 2/7  

                2018-06-15    

 

 

 

 

 

 

Flor Agostinho: Pergunta qual o ponto de situação do concurso para o “Ílhavo IN” nos novos moldes. È do 

conhecimento público que a experiência anterior não teve grande participação por parte do público, o que em 

sua opinião limita a ação pelos custos que tem, sem retorno, sendo uma ação que se pretende inserir na ação 

social, não se pretendem como é óbvio lucros, mas, ter grandes perdas económicas é penalizante para o 

município. O grupo parlamentar do PSD, está de acordo com nova tentativa e novos itinerários, em termos 

experimentais, embora saibamos que Ílhavo é um Município que não tem uma grande área, a maior parte das 

pessoas tem transporte próprio e está fortemente implementado o uso da bicicleta, uso que não gostaríamos de 

ver decrescer, pelo que tem de saudável. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

João Roque: Fala das alterações de trânsito que tem vindo a ser feitas na freguesia da Gafanha da Nazaré e não 

havendo forma de as apresentar em formato audiovisual, entrega documento em Word, que é distribuído por 

todos os membros: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fala em seguida nos Cruzamentos da Rua Pedro Nunes com a Rua Dr. João das Regras e a paralela à A 25, dois 

cruzamentos a precisarem de intervenção. Afirma que, a situação atual é geradora de muitos acidentes, o que 

significa que terá sido mal planeada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O desenho, que pediu para distribui é explícito, por palavras é mais difícil a explicação.----------------------------- 

É sua opinião que a Rua Dr. João das Regras tem mais de 1 Km de comprimento e quem não conhece não se 

apercebe que há um cruzamento e por isso nem repara no Stop. A mesma situação ocorre na paralela à A 25. --- 

Em ambos os cruzamentos, apesar da sinalização existir, se alguém vier menos atento, habituado a ter 

prioridade em relação às várias ruas até ali, facilmente segue sem parar. ------------------------------------------------ 

 

Falámos com os moradores das casas mais próximas que consideram que as alterações na sinalização vieram 

criar um problema que antes não existia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Estivemos no local tempo suficiente para perceber que a maioria dos condutores que vêm na Rua Pedro Nunes 

param nos dois cruzamentos apesar de terem prioridade em ambos. ----------------------------------------------------- 

A solução mais óbvia passaria por repor a situação anterior, com a Rua Pedro Nunes a perder a prioridade em 

ambos os cruzamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A foto, tirada na Rua Dr. João das Regras, de perto e em pleno dia, ajuda a perceber a sensação de continuidade 

desta rua e a dificuldade de perceber a existência de um cruzamento. ---------------------------------------------------- 
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Uma alternativa eventualmente mais propícia a uma resolução mais definitiva e mais segura passaria (até 

atendendo aos hábitos entretanto adquiridos) por colocar um pequeno troço da Rua Dr. João das Regras de 

sentido único. O troço a tracejado poderia permitir aos moradores da zona sair para o centro da Gafanha da 

Nazaré (ou ser sentido único também naquele troço).Seja qual a opção, como está é que não deve ficar. Os 

moradores têm vindo, há muito, a chamar a atenção para a situação, sem verem as suas preocupações levadas a 

sério pelas entidades que deveriam zelar pela sua segurança. O problema está, há muito, identificado. Urge 

atuar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Luís Leitão: Referindo Rádio Local, Rádio Terra Nova, diz ter sido lido aos microfones, um comunicado da 

Comissão Politica do PSD, onde se relatava “…haver em Ílhavo, 2 PSs, que estariam em desnorte, na CMI os 

Vereadores votavam de uma forma e na AMI em sentido contrário…”. Lembrar que não há dois sentidos, mas 

sim votos contra ou a favor e abstenções. Diz ter-se Sentido não representado nesta critica e optado por  ignorar, 

já que, cada um escreve o que quer e só lê quem quer. Contudo, recentemente viu na Sic notícias e outros 

órgãos de comunicação 2 PSDs. Alguns elementos da bancada do PSD, na Assembleia da Republica a votar em 

sentido contrário à vontade do seu lidere e com votos diversos. É preciso ter cuidado quando se cospe para o ar.- 

 

Presidente da Mesa: Terminadas as intervenções pede ao Presidente da Câmara para responder às mesmas.----- 

 

1ª. Intervenção do Presidente da Câmara: Relativamente às faixas de combustível, está a ser executado o 

plano aprovado. Na ZIM, fizemos o nosso trabalho esperamos que a Administração Central faça o corte dos 

pinheiros que não autoriza a Câmara a fazer. Têm sido notificados muitos proprietários, no sentido do 

cumprimento da Lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente da Mesa: Abre inscrições para as 2ª. intervenções. ----------------------------------------------------------- 

 

Flor agostinho: Diz que a intervenção do Leitão foi uma demonstração de liberdade de expressão, que respeita. 

Os Munícipes fazem também a sua análise. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

João Roque: Diz que o documento entregue, não tem objetivo de resposta imediata. Pergunta se já foi analisada 

a proposta que apresentou na última reunião, s/a Avª: D. Manuel II.------------------------------------------------------ 
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Luís Leitão: Começa por referir uma audição na Rádio Terra Nova de um comunicado da Comissão Politica do 

PSD, onde se relatava “…haver em Ílhavo, 2 PSs, que estariam em desnorte, na CMI os Vereadores votavam de 

uma forma e na AMI em sentido contrário…”.  Lembrar  que não  há dois sentidos,  mas sim votos  contra   ou a  

favor e abstenções,  não se sentiu representado nesta critica e optou por  ignorar, já que, cada um escreve o que 

quer só lê quem quer. Contudo, recentemente viu na Sic noticias e outros órgãos de comunicação, dois PSDs. 

Alguns elementos da bancada do PSD, na Assembleia da República a votar em sentido contrário à vontade do 

seu lidere e com votos diversos. É preciso ter cuidado quando se cospe para o ar. ------------------------------------- 

 

Presidente da Mesa: Terminadas as intervenções pede ao Presidente da Câmara para responder às mesmas. ---- 

 

2ª. Intervenção do Presidente da Câmara: Relativamente às faixas de combustível, está a ser executado o 

plano aprovado. Na ZIM, fizemos o nosso trabalho esperamos que a Administração Central faça o corte dos 

pinheiros que não autoriza a Câmara a fazer. Têm sido notificados muitos proprietários, no sentido do 

cumprimento da Lei. Sobre o “Ílhavo IN” concorda com o Flor Agostinho, contudo, como é um programa a 

pensar nos que têm dificuldades de mobilização, a CMI, concordou em reiniciar com novos trajetos, uma nova 

experiência. Nomeadamente associar um cariz turístico e cultural que passa a explicar: O autocarro tem um 

itinerário para a praia onde ficaria a aguardar o horário de regresso. No sentido de aproveita este tempo e até 

criar um itinerário turístico/cultural, criou-se um trajeto para trazer passageiros a visitar os principais lugares e 

edifícios culturais, naturalmente pagando a sua viagem. Trata-se duma forma de rentabilizar e publicitar o 

município. A João Roque, diz que os técnicos da Câmara também foram ao terreno, não foram feitas alterações 

sem muito estudo. Vai enviar aos técnicos as propostas, que serão pelos mesmos analisadas. Não deixa porém 

de dizer que, o problema maior é a falta de cumprimento das boas regras de trânsito e não é lícito que os 

condutores não reparem nos sinais. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente da Mesa: Abre inscrições para as 2ª. intervenções dos membros: ------------------------------------------ 

 

Flor agostinho: Diz que a intervenção do Leitão foi uma demonstração de liberdade de expressão, que respeita. 

Os Munícipes farão também a sua análise. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

João Roque: Diz que o documento entregue, não tem objetivo de resposta imediata. Pergunta se já foi analisada 

a proposta que apresentou na última reunião, s/a Av. D. Manuel II. ----------------------------------------------------- 

 

Pedro Martins: Relativamente ao trânsito na Gafanha da Nazaré e os muitos acidentes referidos pelo Roque 

numa zona de cruzamento, tem de haver uma solução, é necessário que a Câmara a encontre. Relativamente ao 

reordenamento do trânsito na Gafanha da Nazaré, afirma que a criação de sentidos únicos tem pegada ecológica, 

ou seja emissão de gases de óxido de carbono. Sobre “Ílhavo IN” opina que faz muito sentido que os itinerários 

tenham como destino o Centro de Saúde (pensando na 3ª. idade), as escolas (pensando nos estudantes) e não só 

o centro urbano, pois nem todos circulam de bicicleta. Incluiria até Zonas Industriais.-------------------------------- 

 

Ricardo Santos: Felicita o reinicio do “Ílhavo IN” um serviço destinado às pessoas com mais necessidades, 

bem como o aproveitamento turístico, aproveitando o vai e vem para a praia. Com surpresa tomou 

conhecimento da notícia da possibilidade de antecipação de abertura ao trânsito na obra da rotunda de acesso às 

praias, aguarda que assim seja. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente da Mesa: Chama a atenção para o cumprimento do artigo 36º. do regimento, sendo que futuramente 

vai ser considerado faltoso o membro que o não cumpra. Passa imediatamente a anunciar o período da ordem do 

dia, com a leitura do Ponto 1- Informação do Presidente da Câmara relativa à Atividade Municipal no período 

compreendido entre 16 de Abril e 3 de Junho do ano de 2018.Para introdução dá a palavra ao: --------------------- 

 

1ª. Intervenção do Presidente da Câmara: Agradece e informa que o documento está elaborado de forma 

elucidativa, vai ficar disponível para as questões que os membros lhe quiserem colocar: ----------------------------- 
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Presidente da Mesa abre inscrições para a 1ª. intervenções dos membros: --------------------------------------------- 
 

Pedro Martins: Dá continuidade ao tema “Ílhavo IN” onde o interrompeu. Diz ter visto alguns relatórios, mas 

meros relatórios sem conteúdo técnico. Exemplifica com a pergunta se foram questionados os utentes no 

interior do autocarro. Já no que respeita ao aproveitamento do tempo de espera do autocarro entre chegar à praia  

e partir desta, não está de acordo com o transporte de turistas. A criação destes trajectos foi de cariz social e não 

turístico/cultural. Declara-se frontalmente contra. --------------------------------------------------------------------------- 

 

João Roque: Elogia a ação comunidade de leitores que decorre este ano, na biblioteca em Ílhavo, faz um 

balanço positivo, considera um bom programa cultural. Balanço positivo também para o Mar Film Festival. A 

visão  assustadora mas real do que é o plástico no Oceano, bem como o debate muito participado, foi com muita 

satisfação que participou. Sugere até a apresentação do filme nas escolas. Outro balanço positivo é para o 

concurso literário jovem, onde afirma ser necessário proceder a algumas alterações, nomeadamente 

regulamentar. Fala sobre o conhecimento que tem na sua qualidade de professor de trabalhos que mereciam 

melhores qualificações, o que desmotiva os jovens autores dos mesmos. ----------------------------------------------- 

 

Luís Leitão: Afirma mais uma vez que o PS, não votou contra a obra da rotunda de acesso às praias. 

Demarcou-se o PS da forma e do conteúdo e mantem a posição. Apesar de ser uma obra que teve uma falsa 

partida, está a desenvolver-se e será uma solução para parte os problemas. ---------------------------------------------  

 

Hugo Coelho: Saúda a atividade desportiva desenvolvida neste período e salienta as férias desportivas. Ílhavo 

acolheu o evento Escola de Educação de Aveiro, que percorre toda a Região, o que felicita, pela integração na 

Região. Declara que o turismo é um vetor cada vez mais importante e têm de ser criadas alternativas para os 

turistas circularem. Isto para dizer que está de acordo na rentabilização do tempo de espera do autocarro, 

considera importante que circule em termos turísticos e afirma “viagem é paga”. ------------------------------------- 

 

Flor Agostinho: Salienta o bom índice que a Câmara apresenta de pagamentos aos fornecedores. A divida 

previsível para o final deste ano, ronda os 8 milhões de euros, é importante ter estes dados como referências.---- 

 

André Guimarães: Europeísta como sou congratulo-me com os projetos que estão em marcha no nosso 

município. No dia 21 de maio assisti á apresentação do  programa A Europa na Minha Região.  É um programa 

em que a Comissão Europeia dá a conhecer aos cidadãos os projetos em marcha na sua própria terra que são 

financiados pela União Europeia. Destaque para o ECOMAR, em que a CMI é parceira. É o 2º ano consecutivo, 

que a CMI está destacada neste programa, o ano passado esteve representado com o Museu da Vista Alegre. Já 

agora vale a pena dizer, este Museu está nomeado para o prémio RegioStars um concurso anual promovido pela 

União Europeia que seleciona os melhores projetos da política de coesão. Tendo nós bons sinais de boa 

aplicação de fundos comunitários de natureza publica e privada, pensa estar a CMI no bom caminho. Termina 

com as perguntas: Para quando o inicio do saneamento Gafanha de Aquém/Boavista e a requalificação do ex-

quartel dos Bombeiros, inscrito no PEDU. Destaque forte para a excelente aplicação dos Fundos Comunitários.- 

Pedro Rosa Novo: Destaca as Associações de Ílhavo, pelo trabalho em Ílhavo e pela procura de parcerias das 

Associações Regionais, que sabem ter aqui boas parcerias. As nossas Associações subscrevem porque sabem ter 

bom apoio da sua CM. Salienta em termos ambientais o projeto “Dar uma mão às Dunas”. Reafirma as 

referências culturais feitas pelo membro Roque, todas as ações muito participadas. Diz ainda que o Museu 

atingiu um milhão de visitantes. Não deixa em claro o projeto já com alguns anos, mas sempre um êxito “A 

Minha Sinfonia”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente da Mesa: Dá a palavra ao Presidente para respostas aos membros. ---------------------------------------- 

 

2ª Intervenção do Presidente da Câmara: Começa por referir a Rádio Faneca, que mesmo com chuva foi 

mais um grande sucesso. A Pedro Martins afirma que o “Ílhavo IN” entre ida e vinda para a praia é um 

aproveitamento de tempo que se pretende ser cativar turistas e visitas culturais. É de fato uma mais valia para o  
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Município estar pelo 2ºano consecutivo em destaque no programa A Europa na Minha Região, não é uma ação 

promovida internamente, é da União Europeia.  Claro que  é um orgulho a nomeação do Museu e que engloba o  

teatro, a fábrica, a capela, o bairro operário e o hotel de cinco estrelas da Vista Alegre, para o prémio 

RegioStars, que apenas tem duas nomeações na região centro. Elogia a atenção do André a estas questões. Diz 

que a candidatura da requalificação do ex-quartel dos bombeiros está para aprovação, acredita que em Agosto 

poderá ser aberto o concurso no valor de 1,5 milhões de euros e que vai alterar todo o espaço envolvente. --------  

 

Presidente da Mesa Abre inscrições para a 2ª. Intervenção dos membros: --------------------------------------------- 
 

Pedro Martins: Pergunta ao Presidente se a Câmara tem competências técnicas na área da mobilidade e 

transportes para poder dar suporte à decisão desta matéria do “Ílhavo IN”. Reafirma mais uma vez que é 

frontalmente contra o transporte de turistas numa carreira apoiada financeiramente. Pergunta se a escola da 

Gafanha de Aquém vai ficar pronta para o inicio do ano letivo. ----------------------------------------------------------- 

 

Luís Leitão: Comenta que aos considerandos e perguntas, nomeadamente sobre prazos são feitos no respeito da 

função de fiscalização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

João Roque: Sobre o tema “Ílhavo IN” e pelo conhecimento que tem, entende ser útil a extensão do percurso 

para as escolas, embora saiba que há muitos alunos que preferem a bicicleta. ------------------------------------------  

 

Presidente da Mesa, dá a palavra ao Presidente da Câmara para as necessárias respostas: -------------------------- 

 

3ª. Intervenção do Presidente da Câmara: Informa o membro Pedro Martins que a Câmara tem uma técnica 

que veio através do programa de mobilidade para essa área. --------------------------------------------------------------  

 

Terminado o ponto em análise, o Presidente da Mesa, procede à leitura para votação do Ponto 2- Apreciação e 

Aprovação da Alteração do Mapa de Pessoal de 2018, para o que pede a devida introdução ao: -------------------- 

 

1ª. Intervenção do Presidente da Câmara: Esta alteração é apenas um ajustamento para se poder dar 

cumprimento à questão dos precários e dar seguimento aos concursos: -------------------------------------------------- 

 

Presidente da Mesa: Abre inscrições para a 1ª. Intervenção dos membros: -------------------------------------------- 

 

Luís Leitão: Estou  esclarecido  com a  explicação  e apesar de não haver intervenções neste ponto, não faz dele 

menos importante que os que  têm tido enorme tempo de discussão.  É  muito importante fazer justiça com estes 

trabalhadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente da Mesa, coloca o ponto a Votação: ---------------------------------------------------------------------------- 

APROVADO  POR  UNANIMIDADE,  E,  EM  MINUTA  PARA  QUE  POSSA  PRODUZIR EFEITOS 

IMEDIATOS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dando seguimento à reunião o  Presidente da Mesa procede à leitura para votação do ultimo ponto da Ordem do 

Dia, Ponto 3- Apreciação e Aprovação da operação de substituição da dívida, e pede a necessária introdução ao 

 

1ª. Intervenção do Presidente da Câmara: Começa por explicar o motivo desta substituição de dívida.--------- 

Esta proposta à Assembleia, resulta, como puderam verificar pela documentação enviada, da substituição de um 

empréstimo a que a Câmara recorreu em 2012, no âmbito do chamado “PAEL-Programa de Apoio à Economia 

Local”,  na ordem dos  7,5 milhões de euros,  por um novo empréstimo que o liquida  agora, na ordem dos 4,6 

milhões de euros. Em função do equilíbrio alcançado no último mandato, a CMI viu primeiramente suspenso, 

por antecipação, a aplicação do plano de ajustamento financeiro a que ficou sujeita nos termos do contrato e 

agora, já neste ano, à sua exclusão. --------------------------------------------------------------------------------------------                              
A Lei do Orçamento do Estado para 2018, prevê a possibilidade dos municípios procederem à substituição de 

empréstimos, por novos, desde que o encargo atualizado dos novos empréstimos não seja superior aos que se  
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pretendem substituir. Assim, solicitada análise interna aos serviços, verificamos que em função do que o 

mercado hoje consegue oferecer é vantajoso para a CMI e no âmbito do interesse público, fazer uma operação 

de substituição desta dívida, para o que apresentamos à AMI este dossier, onde poderão os membros verificar as 

vantagens, que considerámos:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente da Mesa, abre inscrições para a 1ª. Intervenção dos membros:---------------------------------------------- 

 

Luís Leitão: Diz concordar com a operação e se o gestor municipal fosse ele próprio, faria exatamente o 

mesmo. Contudo, quer deixar claro que nem tudo no PAEL foi mau, este programa obrigou ao cumprimento de 

regras importantes. Afirma ainda ter no Presidente uma pessoa de bom senso e acredita que não se vão repetir 

devaneios do passado. Diz que lamenta não ter sido a Caixa de Crédito Agrícola a instituição bancária a 

apresentar condições que levassem a CMI a escolher esta instituição bancária, espera que os seus gestores 

tenham aprendido a lição.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Augusto Rocha: Começa por dizer que vai usar os seus conhecimentos profissionais para se pronunciar sobre o 

assunto e divide a sua intervenção em 3 partes; Inicia referindo o empréstimo no âmbito do PAEL, feito em 

2012, para afirmar que obteve juros favoráveis para a altura. Passa imediatamente para a análise do processo, 

para dizer que, passar de uma taxa fixa para uma variável não se apresenta uma má opção, porque a qualquer 

momento, se surgir essa necessidade poderá passar a taxa fixa.  Há que aproveitar a “guerra” bancária da 

descida das taxas. Por último, opina que estas operações se deveriam fazer em processo bianual, porque 

enquanto a situação bancária se mantiver, apenas com uma simples consulta ao Banco, poderá ser possível obter 

melhores resultados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na sua qualidade de Presidente de Junta de Freguesia, termina afirmando que ficou feliz com a notícia da 

liquidação dos empréstimos. Aumenta a disponibilidade financeira da Câmara e consequentemente as 

transferências para as Juntas poderão aumentar.----------------------------------------------------------------------------- 

 

Terminadas as intervenções o Presidente da Mesa coloca o ponto 3 - Apreciação e Aprovação da operação de 

substituição de dívida, a votação: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

APROVADO POR UNANIMIDADE, E, EM MINUTA PARA QUE POSSA PRODUZIR EFEITOS 

IMEDIATOS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Esgotada a Ordem do Dia, é esta reunião pelo Presidente da Mesa dada por encerrada, pelas 23h15 minutos do 

dia e ano em que teve inicio.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que eu, Fernanda Cravo, 1ª, Secretária, redigi, subscrevi 

e assinei conjuntamente com o Presidente da Mesa. ---------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

O Presidente da Mesa _________________________________________________ 

 

 

A 1ª. Secretária ______________________________________________________ 

 

 

 

 

ESTA ATA FOI APROVADA POR  UNANIMIDADE NA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 

SETEMBRO, REALIZADA NO DIA  28, DO MESMO MÊS E ANO DE 2018. 

 


