
1/6 

AMI_12ABR2019 

 

 

ATA Nº. 14 – 12ABR2019 - Mandato 2017/2021 

 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZANOVE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Aos doze dias do mês de abril do ano dois mil e dezanove, reuniu ordinariamente, na sua primeira 

reunião, a Assembleia Municipal de Ílhavo no Salão Nobre dos Paços do Município, destinada à análise 

dos seguintes pontos da Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 01 Informação do Presidente da Câmara Municipal relativa à Atividade Municipal no período 

compreendido entre 16 de fevereiro de 2019 a 08 de abril de 2019; 
 

Ponto 02 Apreciação e Aprovação da Prestação de Contas de 2018; 

Ponto 03 Apreciação e Aprovação da Aplicação de Resultados de 2018; 

Ponto 04 Apreciação e Aprovação da 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para 
2019; 

Ponto 05 Tomar conhecimento dos compromissos assumidos ao abrigo da Autorização Prévia 
Genérica para assunção de Compromissos Plurianuais - 2º semestre de 2018; 
 

Ponto 06 Deliberar sobre proposta de descentralização da Câmara Municipal de Ílhavo nos termos do 
previsto no Decreto-Lei nº 23/2019, de 30 de janeiro (Saúde); 
 

Ponto 07 Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA nos termos do previsto no Decreto-Lei 
nº 21/2019, de 30 de janeiro (Educação); 

Ponto 08 Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA nos termos do previsto no Decreto-Lei 
nº 23/2019, de 30 de janeiro (Saúde); 

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa ficou constituída pelo seu Presidente, Fernando Maria Paz Duarte 

e pelas primeira e segunda secretárias, Fernanda Cravo e Margarida São Marcos respetivamente. --------- 

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

da Câmara Municipal Fernando Caçoilo, os Vereadores Marcos Ré, Tiago Lourenço, Fátima Teles, 

Eduardo Conde, Sérgio Lopes e Sara Pinho. ----------------------------------------------------------------------------- 

CHAMADA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uma vez declarada aberta a reunião o Presidente da Mesa, informa ter recebido pedido de justificação e 

substituição nos termos do artigo 6º. do Regimento, do Grupo Municipal do PS, dos membros Diana 

Pedreiras e Domingas Loureiro sendo substituídas por Pedro Anjo e Manuel Soares, respetivamente. Do 

Grupo Municipal do BE o membro Ricardo Santos foi substituído por Gabriel Cardoso. --------------------- 

Feita pela primeira secretária a chamada dos membros deste órgão, verificou-se a presença dos membros 

que o compõem: Fernando Maria Duarte, Luis Leitão, Pedro Anjo, Fernanda Cravo, Margarida São 

Marcos, Hugo Coelho, António Pinho, António Flor Agostinho, Irene Ribau, Carla Rodrigues, André 

Guimarães, Gabriel Cardoso, Pedro Rosa Novo, João Bernardo, Cláudia Santos, Pedro Martins, João 

Roque, Hugo Lacerda, Carla Santos, Manuel Soares, Carlos Rocha, Margarida Alves, João Campolargo, 

Augusto Rocha, e Luís Diamantino. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa: Anuncia o início dos trabalhos, perguntando ao público presente quem pretende 

usar a palavra, não se registando nenhuma inscrição por parte do público. 
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Presidente da Mesa, anuncia o: ------------------------------------------------------------------------------------- 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA, colocando imediatamente a votação a ata nº 13/2018, 

referente à reunião da sessão do mês de fevereiro de 2019. Foi dispensada a sua leitura porque havia sido 

enviada para apreciação prévia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Não houve inscrições e colocada à votação foi APROVADA POR UNANIMIDADE. --------------------- 

Presidente da Mesa, abre inscrições para as habituais e 1ªs. Intervenção dos membros: ------------------- 

Gabriel Cardoso: Questiona acerca de uma descarga de poluentes na ria na Gafanha da Nazaré. ---------- 

João Bernardo: Saúda o membro Hugo Coelho, em nome do Partido Socialista, a propósito da sua 

recente eleição enquanto Presidente do PSD Ílhavo. ------------------------------------------------------------------- 

Cláudia Santos: Questiona o Presidente da CMI acerca do Despacho n.º 1234-A/2019, que estatui o 

Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART), questiona o motivo deste 

diploma ainda não estar a ser usufruído pelos ilhavenses. ------------------------------------------------------------- 

Pedro Martins: Questiona quais as soluções planeadas para o excesso de tráfego de veículos pesados na 

Rua do Norte na Gafanha D’Aquém. -------------------------------------------------------------------------------------- 

João Roque: Questiona acerca da qualidade do ar na Gafanha da Nazaré, sobre a não disponibilização 

dos dados registados ao público. Questiona quais as medidas que se encontram previstas para mitigar este 

problema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Irene Ribau: Mostra-se indignada pela alteração de local do programa Escola Azul, inicialmente estava 

previsto para Ílhavo, a ser planeado há um ano tendo sido alterado para Matosinhos a menos de um mês 

da sua realização. Entende que tal é atitude desrespeitosa, por parte da tutela, para com a comunidade 

escolar ilhavense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Coelho: Agradece os encómios da bancada do PS. Fala sobre a requalificação da envolvente do 

Jardim Henriqueta Maia, lembra que esteve presente na apresentação do projeto assim como outros 

autarcas presentes na sala e estranha a posição do PS perante esta matéria. --------------------------------------- 

António Pinho: Cumprimenta Hugo Coelho desejando os maiores sucessos. Aborda o tema da 

descentralização e as discussões havidas na assembleia intermunicipal. ------------------------------------------- 

Presidente da Mesa: Informa que vai dar a palavra ao Presidente da Câmara, para as necessárias 

respostas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1ª. intervenção do Presidente da Câmara: Responde a Gabriel Cardoso dizendo que teve conhecimento 

da situação pela comunicação social uma vez que a descarga foi efetuada fora do município. 

Respondendo ao membro João Roque informa que é o Ministério do Ambiente que tem competência e a 

tutela acerca das análises do ar. Recorda que a CMI não tem nenhuma estação de análise da qualidade do 

ar. Quanto à intervenção de Cláudia Santos informa que a medida é positiva pese embora ser paga com os 

impostos de todos. Sendo um projeto a 3 anos prevê-se que no final sejam as câmaras municipais a pagar 

esta medida e não o Estado como deveria ser. Lembra que existem transportadores manifestaram a sua 

indisponibilidade para implementar este sistema em abril estando o início previsto na CIRA para o 

próximo dia 1 de maio. Respondendo ao membro Pedro Martins, responde que o problema está em 

análise e que a solução apresentada pelos moradores ainda teria mais prejuízo de forma global. Defende 

que é preciso encontrar uma solução de equilíbrio e que a intervenção poderá ser equacionada após a 

obra de saneamento a efetuar neste arruamento. Respondendo a Irene Ribau, afirma que concorda com a 

indignação e lamenta a atitude da tutela. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Gabriel Cardoso: Refere que existiu pouco tempo para estudar os documentos em profundidade. --------- 
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Luis Leitão: Responde ao membro Gabriel Cardoso que deverá olhar para o essencial e para os assuntos 

que pareçam mais importantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

João Bernardo: Regista com apreço que o Presidente da CMI veja com bons olhos o programa PART. -- 

Pedro Martins: Sobre a Rua do Norte apela a que a Câmara Municipal esteja atenta à situação e que 

procure uma solução para o problema com segurança e com o garante do descanso dos moradores. 

Defende que sobre a intervenção no centro de Ílhavo devesse haver um maior debate ouvindo a 

população. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

João Roque: Acerca da obra do centro de Ílhavo reforça que se deveriam ter ouvido mais as pessoas. 

Defende que a forma como se organiza o transito é um fator que pode influenciar a qualidade do ar e que 

poderiam ser tomadas outras medidas de regulação de trânsito. ----------------------------------------------------- 

Hugo Coelho: Defende que a Câmara Municipal de Ílhavo esteve a trabalhar no projeto do centro de 

Ílhavo às claras e que o tecido associativo e a população tinham conhecimento do que se passava. --------- 

André Guimarães: Dirigindo-se ao Gabriel Cardoso congratula-se por este ser mais um jovem na AMI. 

Defende que o programa PART é uma medida eleitoralista que não defende a qualidade de prestação de 

serviços públicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Margarida Alves: Aborda o programa PART realçando que existem muitos utilizadores de transportes 

públicos no Município, nomeadamente estudantes. Aprova o programa, mas entende que é uma medida 

populista que será paga com o agravar dos impostos de todo o país beneficiando em larga medida as 

cidades do Porto e Lisboa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa: Informa que vai dar a palavra ao Presidente da Câmara, para as necessárias 

respostas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2ª. intervenção do Presidente da Câmara: Acerca da questão da Rua do Norte afirma que não concorda 

com a passagem dos camiões mas que essa foi a solução possível na altura pelos constrangimentos 

ambientais. Quanto à obra do centro de Ílhavo afirma que houve o momento de debate, na altura devida, 

mas que esse momento já foi ultrapassado e que a obra segue a ordem cronológica normal. ------------------ 

O Presidente da Mesa dá início aos pontos da Ordem do dia começando pelo Ponto 01 - Informação do 

Presidente da Câmara Municipal relativa à Atividade Municipal no período compreendido entre 16 de 

fevereiro de 2019 a 08 de abril de 2019; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara: Informa que esta atividade municipal está clara no documento que foi 

distribuído previamente pelo que está disponível para qualquer questão. ------------------------------------------ 

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

Carla Santos: Questiona o Presidente da Câmara acerca de uma situação de trinta cães com sarna numa 

habitação da Gafanha da Nazaré, sobre quais as medidas que foram tomadas. ----------------------------------- 

João Roque: Questiona o Presidente da Câmara acerca do que este disse na sessão do Claircity. 

Questiona também acerca da interrupção da obra da ciclovia junto à empresa Bresfor e da existência de 

uma curva junto a uma empresa de processamento de pescado. ------------------------------------------------------ 

André Guimarães: Fala acerca da prova de triatlo levada a cabo pela CMI. Enaltece as provas 

desportivas que a CMI promove nomeadamente a Meia Maratona. Realça a importância da Feira de 

Emprego da CMI assim como a preocupação da Câmara Municipal com as temáticas da empregabilidade.  

Irene Ribau: Realça a importância da Biblioteca Municipal de Ílhavo nas escolas e enaltece o trabalho 

que vem sendo desenvolvido. Salienta a importância do Serviço Educativo municipal para a melhoria da 

educação das nossas crianças e vê com agrado o trabalho desenvolvido no âmbito do Makerspace. --------- 

Flor Agostinho: Destaca a importância da visita de uma comitiva do Dubai ao Museu Marítimo de 

Ílhavo que mostra o interesse internacional no Museu e no seu conceito. Realça a realização de um 

evento da Comissão Europeia na Vista Alegre, e da reunião do consórcio Europeu sobre a Cultura da 

Pesca Bacalhoeira no Museu Marítimo de Ílhavo. ---------------------------------------------------------------------- 
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Pedro Rosa Novo: Realça a importância da Estação Náutica de Ílhavo na BTL. Fala da importância do 

Carnaval de Vale de Ílhavo na cultura do nosso Município, da mesma forma enaltece a realização do 

Palheta, da Rota das Padeiras e a valorização feita aos produtos locais. ------------------------------------------- 

Hugo Coelho: Dá nota da importância dos Acordos de Cooperação da CMI com as Associações de Pais. 

Defende que a educação é um dos pilares base do Município. ------------------------------------------------------- 

António Pinho: Destaca a importância crescente do Palheta no Município em especial nos pontos 

atinentes ao público escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gabriel Cardoso: Concorda com a posição do PS relativamente aos passes sociais relativamente aos 

transportes públicos. Fala do Ílhavo In e questiona se não poderá haver um passe mensal para o Ílhavo In 

questionando quais os custos de tal medida. Questiona se em vez da obra da Rotunda da Barra não se 

deveria apostar em reformular os transportes públicos. Questiona acerca da construção de um parque de 

estacionamento na Barra e se não terá poucos lugares. ----------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa: Informa que vai dar a palavra ao Presidente da Câmara, para as necessárias 

respostas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1ª. intervenção do Presidente da Câmara: Informa que não responderá às questões apresentadas pelos 

membros Gabriel Cardoso, João Roque na parte do Claircity e Carla Santos no que concerne aos 

canídeos por estes assuntos não constarem do ponto em discussão. Enaltece o acolhimento do Município 

de Ílhavo de grandes eventos internacionais que são demonstrativos da importância do Município e das 

opções tomadas. Destaca o Palheta enquanto um festival bem idealizado e que está a fazer um caminho 

interessante junto da população. Relativamente à Ciclovia informa que esteve interrompida, mas que já 

há duas semanas está em andamento. Quanto à situação de perigosidade diz que toma nota e que vai 

abordar a questão com os técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Luis Leitão: Diz que a Bancada do Partido Social Democrata passa as sessões a enaltecer a atividade da 

Câmara desprestigiando eventuais atividades que mereçam de facto reconhecimento. -------------------------- 

Pedro Martins: Manifesta-se contra a ausência de resposta do Presidente da Câmara face às questões 

dos membros da Assembleia. Enaltece o trabalho desenvolvido em conjunto com a Junta de Freguesia da 

Gafanha da Nazaré e o Grupo Desportivo da Gafanha na resolução do problema da Associação. Pede 

esclarecimento quanto às contas finais da Câmara na obra da Rotunda da Barra que tiveram custo inferior 

ao previsto. Questiona o que falhou no projeto para esta divergência de valores. -------------------------------- 

João Roque: Agradece a explicação da Ciclovia. Reforça a discordância face à ausência de resposta na 

questão da Carla Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Carla Santos: Considera que a Câmara não atuou na questão dos canídeos. Afirma tratar-se de uma 

questão social e que a família em questão não tem possibilidade de cuidar daqueles animais que agem 

como se fossem uma matilha. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Mesa interpela a interveniente Carla Santos uma vez que o assunto por ela exposto não 

consta do ponto em apreciação, questiona a assembleia se tem algo a opor a esta intervenção. --------------- 

Luis Leitão pede um ponto de ordem à Mesa para pedir que se continue a intervenção de Carla Santos 

uma vez que foi um assunto que aconteceu no período em apreço. 

O Presidente da Mesa esclarece uma vez mais que o assunto em questão está fora do escopo do ponto 

em discussão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Lacerda faz uma interpelação à Mesa invocando o Regimento nos seus artigos 52º e 53º 

defendendo a posição de Carla Santos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Mesa dá novamente a palavra a Carla Santos, retirando-a de seguida por esta persistir 

no assunto anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Coelho: Acredita que o caminho deve ser feito pela positiva e que quando há bem para dizer, que 

se deva dizer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Flor Agostinho: Realça o trabalho que a vereadora Fátima Teles tem feito junto dos mais idosos. 

Destaca o trabalho desenvolvido no âmbito do Palheta. --------------------------------------------------------------- 
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Presidente da Mesa: Informa que vai dar a palavra ao Presidente da Câmara, para as necessárias 

respostas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2ª. intervenção do Presidente da Câmara: Afirma que poderia efetivamente responder às questões 

colocadas, mas defende que as questões devem ser colocadas no devido tempo. Congratula-se pelo 

reconhecimento havido na assinatura do protocolo com o Grupo Desportivo do Gafanha. Quanto à obra 

do Nó Rodoviário da Barra afirma que a obra decorreu normalmente, e naturalmente, existem sempre 

situações que no projeto divergem da execução. Exemplifica que houve uma questão com a cofragem da 

obra que reduziu o preço final mantendo as características técnicas e funcionais da obra. --------------------- 

O Presidente da Mesa sugere um intervalo de cinco minutos na reunião. ---------------------------------------- 

O Presidente da Mesa dá início ao Ponto 02 - Apreciação e Aprovação da Prestação de Contas de 2018; 

Presidente da Câmara: Informa que este é um documento vasto que reflete o trabalho do executivo 

municipal reduzindo a dívida e mantendo o elevado nível de investimento no Município. Refere que a 

atividade deste executivo tem merecido diversos prémios tais como: Município Familiarmente 

Responsável, Entidade Empregadora Inclusiva, Menção Honrosa na Semana da Aprendizagem ao Longo 

da Vida, um prémio do Litoral Awards para o Museu Marítimo de Ílhavo e em especial o Prémio 

Europeu RegioStars da Vista Alegre. Quanto a números refere que a receita total representou 29,7M€ 

sendo a receita do exercício cerca de 23M€. A taxa de execução de receita foi de 85,88%. Por seu lado a 

despesa cifrou-se nos 28,7M€ sendo que se registou uma subida de despesas de capital, sendo esta 1,7% 

superior ao ano anterior. O nível de execução de despesa ficou-se nos 93,7%. Quanto à taxa de execução 

das GOP registou 90%. Por seu turno a dívida bancária desceu 20% face ao ano anterior. Refere que 

estes números indiciam um caminho claro e objetivo fruto das boas políticas deste executivo. Afirma que 

este relatório representa uma gestão equilibrada e uma grande atividade da Câmara Municipal que 

executou diversas obras importantes em benefício do Município. --------------------------------------------------- 

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

Flor Agostinho: Afirma que o desempenho do executivo foi consentâneo com as propostas apresentadas 

aquando da apresentação das GOP. Regista com agrado o bom desempenho deste executivo municipal 

sem aumento de impostos municipais e sem cativações. Afirma satisfação pelos números apresentados. – 

Hugo Coelho:  Reafirma a intervenção do membro Flor Agostinho e reforça que a obra realizada é 

importante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

António Pinho: Destaca os elevados níveis de execução e que estes níveis refletem as opções da maioria. 

Luis Leitão: Refere que as contas municipais refletem um aumento de impostos e que a abstenção é um 

direito que assiste à oposição. Entende que as contas demonstram falta de ambição do executivo 

municipal e que as mesmas são feitas à custa do sacrifício dos ilhavenses. --------------------------------------- 

Pedro Martins: Sublinha o que já foi referido sobre a execução da GOP. Afirma que é incompatível a 

redução de dívida com a manutenção do nível de investimento municipal.  Refere que existe uma carga 

fiscal elevada sobre os munícipes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente da Mesa: Informa que vai dar a palavra ao Presidente da Câmara, para as necessárias 

respostas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1ª. intervenção do Presidente da Câmara: Afirma que não se aumentou nenhuma taxa de impostos 

neste município ao contrário daquilo que acontece no País. Regista que o Governo Socialista apresenta 

um desempenho muito fraco face aos outros países da Europa e que não resolve os problemas dos 

Serviços Públicos. Reforça que o presente documento reflete um Município bem governado com efetiva 

redução de dívida e com efetivo investimento. --------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa: Informa que irá encerrar a reunião uma vez esgotado o tempo regimental, sendo 

que a continuação da discussão do ponto em apreço terá lugar na próxima reunião conforme 

convocatória. Dessa forma o Presidente da Mesa dá esta reunião por encerrada, pelas 01h03 do dia treze 

de abril do ano de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que eu, Fernanda Cravo, 1ª Secretária, redigi e vai 

ser por mim assinada. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

A 1ª.  Secretária ____________________________________________________ 

 

 

ESTA ATA FOI APROVADA POR UNANIMIDADE NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27 

DE SETEMBRO DE 2019. 

 

 

 


