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ATA Nº. 16 – 25JUN2019 - Mandato 2017/2021 

 

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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DO ANO DE 

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

 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 Eleição da nova mesa da Assembleia Municipal de Ílhavo;  

Ponto 02 Informação do Presidente da Câmara Municipal relativa à Atividade Municipal no período 
compreendido entre 09 de abril a 09 de junho de 2019; 

Ponto 03 Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA para o ano 2020 nos termos do 
previsto no Decreto-Lei nº 23/2019, de 30 de janeiro (Saúde); 

Ponto 04 Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA para o ano 2020 nos termos do 
previsto no Decreto-Lei nº 101/2018, de 28 de novembro (Justiça); 

Ponto 05 Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA para o ano 2020 nos termos do 
previsto no Decreto-Lei nº 99/2018, de 28 de novembro (Turismo); 

Ponto 06 Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA para o ano 2020 nos termos do 
previsto no Decreto-Lei nº 102/2018, de 28 de novembro (Fundos Comunitários e Captação 
de Investimento); 
 

Ponto 07 Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA para o ano 2020 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 103/2018, de 28 de novembro (Associações de Bombeiros); 

Ponto 09 Deliberar sobre o Acordo de Geminação entre o Município de Cabo Frio e o Município de 
Ílhavo; 

Ponto 10 Deliberar sobre a participação do Município de Ílhavo no Concurso Público Internacional, 
para fornecimento de Energia Elétrica às instalações alimentadas em Média Tensão (MT), 
Baixa Tensão Especial (BTE), Baixa Tensão Normal (BTN) e Baixa Tensão Normal – 
Iluminação Pública (BTN – IP); 
 

Ponto 11 Deliberar sobre a proposta de descentralização da Câmara Municipal de Ílhavo para os anos 
2019 e 2020 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro (Educação); 

Ponto 12 Deliberar sobre a proposta de descentralização da Câmara Municipal de Ílhavo para os anos 
2019 e 2020 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 107/2018, de 29 de novembro 
(Estacionamento Público); 

Ponto 13 Deliberar sobre a proposta de descentralização da Câmara Municipal de Ílhavo para o ano 
2020 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 105/2018, de 29 de novembro (Habitação); 
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Ponto 14 Deliberar sobre a proposta de descentralização da Câmara Municipal de Ílhavo para o ano 
2020 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 101/2018, de 29 de novembro (Justiça); 

Ponto 15 Deliberar sobre a proposta de descentralização da Câmara Municipal de Ílhavo para o ano 
2020 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 100/2018, de 29 de novembro (Vias de 
Comunicação); 

Ponto 16 Deliberar sobre proposta de descentralização da Câmara Municipal de Ílhavo para o ano 
2019 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 58/2019, de 30 de abril (Transporte em Vias 
Navegáveis Interiores); 

Ponto 17 Deliberar sobre a proposta de descentralização da Câmara Municipal de Ílhavo para os anos 
2019 e 2020 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 72/2019, de 28 de maio (Áreas 
portuárias); 

Ponto 18 Deliberar sobre a proposta de descentralização da Câmara Municipal de Ílhavo para o ano 
2020 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 103/2018, de 29 de novembro (Associações 
de Bombeiros); 

Ponto 19 Deliberar sobre proposta de descentralização da Câmara Municipal de Ílhavo para o ano 
2020 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 22/2019, de 30 de janeiro (Cultura); 

Ponto 20 Deliberar sobre a proposta de descentralização da Câmara Municipal de Ílhavo para o ano 
2020 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 20/2019, de 30 de janeiro (Proteção e Saúde 
Animal e Segurança dos Alimentos); 

Ponto 21 Deliberar sobre proposta de descentralização da Câmara Municipal de Ílhavo para o ano 
2020 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 23/2019, de 30 de janeiro (Saúde); 

Ponto 22 Deliberar sobre a proposta de descentralização da Câmara Municipal de Ílhavo para o ano 
2020 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 98/2018, de 27 de novembro (Jogos de 
Fortuna ou Azar); 

Ponto 23 Deliberar sobre a proposta de abertura de concurso internacional por prévia qualificação 
“Prestação de Serviços de Recolha e Transporte a Destino Final Adequado de Resíduos 
Urbanos, Fornecimento, Manutenção e Lavagem de Equipamento, Limpeza Pública e 
Gestão do Ecocentro no Município de Ílhavo”; 
 

Ponto 24 Deliberar sobre a proposta de Relevante Interesse Público Municipal acerca da Construção 
de um Miradouro 360º - The Visitor View, integrado em Parque de Lazer com Requalificação 
de Margem Poente do Rio Boco; 

Ponto 25 Deliberar sobre a Alteração da Estrutura Orgânica Nuclear e Flexível dos Serviços 
Municipais; 

Ponto 26 Eleição de um representante da Assembleia Municipal para integrar o Conselho da 
Comunidade do ACeS – Baixo Vouga, nos termos da alínea b) do ponto 1, artigo 31º, da Lei 
nº 137/2013, de 07 de outubro.  
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A reunião teve início nos termos do Regimento às 21h00. ---------------------------------------------------------- 

COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa ficou constituída pela sua primeira secretária e segunda secretária, 

Fernanda Cravo e Margarida São Marcos respetivamente. Devido ao falecimento do Presidente da 

Assembleia Municipal de Ílhavo, Prof. Fernando Maria Duarte, e de forma a completar a Mesa foi chamada 

Margarida Ferraz Alves para secretariar a reunião. ------------------------------------------------------------------ 

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 a Primeira Secretária, informa ter recebido pedido de renúncia de 

mandato de Diana Pedreiras. Informa também ter recebido pedido de justificação e substituição nos termos 

do artigo 6º. do Regimento, do Grupo Municipal do PS, dos membros Luis Leitão, Hugo Lacerda e Pedro 

Anjo sendo substituídos por Manuel Soares, Marisa Alvelos e José Almeida, respetivamente. Do Grupo 

Municipal do BE o membro Ricardo Santos foi substituído por Raquel Valentim. Do Grupo Municipal do 

PSD, por falecimento, o Prof. Fernando Maria Duarte foi substituído por Eduardo Arvins. Por seu turno, o 

Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré foi substituído pelo seu substituto legal, José 

Arvins. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que o compõem: Hugo Coelho, João Bernardo, Fernanda Cravo, Cláudia Santos (não estava presente 

aquando da chamada, chegando pelas 21h28), André Guimarães, Flor Agostinho, Pedro Martins, António 

Pinho, Margarida São Marcos, Domingas Loureiro, Irene Esteves, João Roque, Pedro Rosa Novo, 

Margarida Alves, Raquel Valentim, Carla Rodrigues, Carla Santos, Eduardo Arvins, Manuel Soares, Marisa 

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

Primeira Secretária: Anuncia o início dos trabalhos, propondo um minuto de silêncio em memória do 

Prof. Fernando Maria da Paz Duarte. O minuto de silêncio foi seguido de uma salva de palmas em memória 

do Presidente da Assembleia Municipal. A Primeira Secretária propõe então um Voto de Pesar que será 

lido em voz alta e posteriormente colocado à votação: -------------------------------------------------------------- 

VOTO DE PESAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Faleceu no passado dia 25 de maio o nosso conterrâneo Professor Fernando Maria da Paz Duarte, 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Ílhavo, personalidade incontornável e manifestamente 

marcante na vida coletiva do Concelho de Ílhavo. ------------------------------------------------------------------- 

Nascido a 12 de julho de 1944, em São Martinho do Bispo, Coimbra, aos 14 anos de idade veio viver para 

Ílhavo, terra que abraçou para constituir família e desenvolver toda a sua atividade profissional e social 

até ao último dia da sua vida. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tendo concluído a sua formação académica no Magistério Primário de Viseu em 1965, exerceu funções 

de docência pelo período de 4 anos na Gafanha de Aquém, e posteriormente de forma continuada funções 

de Subdelegado e Delegado Escolar de Ílhavo, sempre prestável para com os seus colegas, nunca deixando 

de exercer as suas funções de forma cuidada e ponderada. ------------------------------------------------------- 

A nível sindical foi sócio fundador e membro dos Órgãos Sociais do Sindicato dos Delegados e 

Subdelegados Escolares por um período de 8 anos, bem como Dirigente Local da Associação Nacional de 

Professores desde a sua fundação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

É reconhecidamente uma figura transversal à maioria das Associações do Concelho de Ílhavo, tendo 

integrado as Direções da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo e do Illiabum 

Clube, bem como, Presidente da Direção e da Assembleia-geral da Associação Cultural e Desportiva "Os 

Ílhavos", Confrade Fundador da Confraria Gastronómica do Bacalhau e, recentemente eleito Presidente 

da Assembleia Geral da Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, a quem dedicou muito do seu tempo, 

sempre de forma altruísta, pautando a sua atividade com a sua característica peculiar, de uma entrega 

total às causas dessas coletividades e sempre na defesa intransigente, do crescimento e a afirmação dessas 

Associações, em prole da satisfação dos seus associados e da população do Concelho. ----------------------- 
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Colaborou e participou ativamente na vida e crescimento da maioria das instituições de solidariedade 

social de Ílhavo, devendo-se enaltecer a sua atividade no desempenho do cargo de Provedor da Santa Casa 

da Misericórdia de Ílhavo, tendo sido o responsável pela criação da Unidade de Cuidados Continuados e 

pela revitalização de toda a Instituição, hoje uma das mais importantes do Concelho na prestação de 

serviços sociais à Comunidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A nível politico, o seu percurso de vida, caraterizado por um elevado sentido cívico, foi merecedor do 

reconhecimento da população Ilhavense que o elegeu para presidir ao órgão máximo do poder local, em 

dois mandatos sucessivos, bem como para o cargo de Vereador da Câmara Municipal durante três 

mandatos, dois dos quais em regime de permanência, eleito sempre nas listas do Partido Social Democrata 

(PPD-PSD). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo seu percurso e exemplo de vida, significativamente dedicado à Comunidade Ilhavense e ao 

Associativismo, bem como pelo importante legado que nos deixa nas áreas da vida autárquica, política, 

social, desportiva, cultural e associativa do Município de Ílhavo, os membros da Mesa desta Assembleia 

Municipal de Ílhavo, propõem que esta Assembleia: ---------------------------------------------------------------- 

•Aprove um Voto de Pesar pelo falecimento do Professor Fernando Maria da Paz Duarte; ------------------ 

•Apresente à sua família as mais sentidas condolências, em especial, às suas filhas Ana Cláudia e Clara 

Sofia; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ílhavo, 25 de junho de 2019 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Mesa da Assembleia Municipal de Ílhavo -------------------------------------------------------------------------- 

A Primeira Secretária pergunta aos presentes se desejam subscrever o Voto de Pesar sendo que o mesmo é 

subscrito por todos os presentes e APROVADO POR UNANIMIDADE. --------------------------------------- 

A Primeira Secretária solicita autorização à Assembleia para discutir o Ponto 01 da Ordem do Dia - Eleição 

da nova mesa da Assembleia Municipal de Ílhavo, antes do PAOD, de forma a que os trabalhos decorram 

com a devida normalidade. A Assembleia concorda por Unanimidade com esta alteração. Dessa forma a 

Primeira Secretária dá início à discussão do ponto questionando os presentes se querem apresentar alguma 

lista. À Mesa é entregue pelo Grupo Municipal do PSD uma lista a que se dá a designação de lista A e que 

se de seguida se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTA PARA A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÍLHAVO -------------------------------------- 

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 23º do Regimento da Assembleia Municipal de Ílhavo, 

propõe-se para integrar a Mesa da Assembleia Municipal de Ílhavo, a lista constituída pelos membros 

eleitos seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente - Maria Fernanda Gomes Cravo; ------------------------------------------------------------------------- 

1º Secretária - Teresa Margarida da Costa Ferraz Alves; ---------------------------------------------------------- 

2º Secretária - Margarida Maria São Marcos Amaral; ------------------------------------------------------------- 

Em anexo encontra-se o respetivo termo de aceitação conjunta de candidatura. ------------------------------- 

Ílhavo, 25 de junho de 2019, -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Proponente (em representação dos eleitos pela lista do PSD) - António José Flor Agostinho ------------- 

ANEXO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECLARAÇÃO CONJUNTA DE ACEITAÇÃO ------------------------------------------------------------------ 

As abaixo signatárias, DECLARAM ACEITAR INTEGRAR A PRESENTE LISTA concorrente à eleição 

para a Mesa da Assembleia Municipal de Ílhavo, para os cargos indicados, declarando ainda, não serem 

candidatos nem subscritores de nenhuma outra lista concorrente ao presente ato eleitoral e que se 

encontram nas condições exigidas na legislação aplicável. -------------------------------------------------------- 

Presidente – (Ass.) Maria Fernanda Gomes Cravo, ----------------------------------------------------------------- 

1º Secretária – (Ass.) Teresa Margarida da Costa Ferraz Alves, -------------------------------------------------- 

2º Secretário – (Ass.)  Margarida Maria São Marcos Amaral. ----------------------------------------------------- 

Ílhavo, aos 25 de junho de 2019 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Submetida a votação, por escrutínio secreto, a lista “A”, apresentada pelo Partido Social Democrata, obteve 

dezasseis votos a favor e oito votos em branco. Aprovada por maioria. ---------------------------------------- 

Procedeu-se de seguida à instalação da mesa eleita, agradecendo a Presidente, os encómios que lhe foram 

endereçados pelas diversas Bancadas Municipais. ------------------------------------------------------------------- 
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A recém-eleita Presidente da Mesa questiona o público presente quem pretende usar a palavra, não se 

registando nenhuma inscrição por parte do público. ----------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa, anuncia o: ------------------------------------------------------------------------------------- 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA, informando os membros da Assembleia que a ata da sessão 

anterior não está concluída por dificuldades informáticas.  --------------------------------------------------------- 

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

Raquel Valentim: Saúda a Presidente da Mesa, realça o importante contributo que o anterior Presidente 

da Assembleia Municipal deu para o Município de Ílhavo. --------------------------------------------------------- 

Domingas Loureiro: Afirma que é pertinente refletir acerca dos elevados números de abstenção na última 

eleição. Refere que apesar da abstenção ter diminuído em Ílhavo, se deva ter uma reflexão aprofundada e 

em conjunto nesta matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Martins: Saúda a constituição da associação MARIA – Movimento de Amigos da Ria de Aveiro 

enquanto defensora dos interesses ligados à Ria de Aveiro. Aborda o início dos trabalhos de 

desassoreamento da Ria que finalmente acontece. ------------------------------------------------------------------- 

João Campolargo: Ressalva o trabalho efetuado pelas Juntas de Freguesia e pela Câmara Municipal no 

âmbito do novo quadro legal. Desafia o Presidente da CMI a continuar a ser inovador e um exemplo para 

com as freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Coelho: Saúda a nova Mesa. Defende que a redução da abstenção é um desígnio transversal a todos 

os partidos. Refere que o desassoreamento já tinha sido anunciado para 2018 e que já vem com mais de um 

ano de atraso face à última previsão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

André Guimarães:  Aborda a temática da abstenção e que os partidos devem ser parte da solução e assumi-

la como responsabilidade e servir de exemplo. Afirma que os partidos devem falar a linguagem das pessoas 

e não a linguagem do partido. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

António Pinho: Saúda a nova Mesa e espera que a memória do anterior Presidente da Assembleia 

Municipal seja respeitada. Refere que se devam chamar as melhores pessoas da comunidade para a Política 

de forma a desmistificar a visão que a população tem atualmente desta atividade. Vê a abstenção como uma 

escolha própria do regime de liberdade que é a democracia. ------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1ª. intervenção do Presidente da Câmara: Diz estar confiante que esta Mesa saberá honrar o legado do 

Prof. Fernando Maria. Quanto à abstenção julga que poderá ser a oferta dos partidos que não corresponde 

aos anseios da população. No caso das eleições europeias os partidos passaram a campanha desfocados da 

Europa e em alguns casos até mostraram a Europa como uma coisa má. Quanto ao MARIA é bem-vindo 

pois é uma forma de melhor pensar a ria. Em relação ao desassoreamento refere que é um processo 

complicado de muitos anos transversal a vários governos.  --------------------------------------------------------- 

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

Raquel Valentim: Quanto à abstenção refere que é um problema estrutural da Europa Ocidental desde os 

anos noventa. Refere que é importante educar para a cidadania. --------------------------------------------------- 

Domingas Loureiro: Refere que se devam implementar ações de proximidade para diminuir a abstenção.  

Pedro Martins: Refere que os populismos não ajudam a reduzir os números da abstenção. Defende que a 

CIRA deva receber competências no âmbito da gestão da CIRA. ------------------------------------------------- 

João Bernardo: Defende que quem vota deve ter um direito de cidadania superior a quem não vota. ------ 

João Roque: Refere que tem feito um esforço pessoal no sentido de baixar a abstenção em projetos 

concretos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Hugo Coelho: Refere que as obras publicas tem de acontecer no devido tempo e com os devidos prazos. – 

André Guimarães: Fala da “teoria de dependência de caminho” e que é importante educar para a cidadania. 

Lembra o Prof. Fernando Maria que foi um exemplo no acolhimento de jovens na vida política. Refere que 

é necessário dar voz aos jovens de uma forma ponderada e séria. Lembra ainda que esteve presente na 

discussão do PEMI com outros jovens não ligados à política. Manifesta-se aberto e disponível a estar 

presente num grupo de trabalho acerca da abstenção. --------------------------------------------------------------- 

António Pinho: Reforça que não defendeu nenhum tipo de extremismo na sua intervenção. ----------------- 

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

2ª. intervenção do Presidente da Câmara: Entende que a democracia se fragiliza quando as regras do 

jogo são alteradas como aconteceu com a Assembleia da República em que o partido mais votado não é o 

partido que governa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Presidente da Mesa dá continuidade aos pontos da Ordem do dia começando pelo Ponto 02 - Informação 

do Presidente da Câmara Municipal relativa à Atividade Municipal no período compreendido entre 09 de 

abril a 09 de junho 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: -------------------------------- 

João Roque: Questiona acerca do atraso na obra da ciclovia entre a Bresfor e as Praias. Questiona também 

se o projeto municipal de atividades náuticas é um projeto exclusivo da CMI ou se há outros intervenientes 

que foram ignorados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

João Bernardo:  Questiona se no período não houve alterações ou decisões relativamente a processos 

judiciais pendentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Irene Ribau: Afirma que o Município tem respeito pela Educação ao contrário do Governo que cativa 

verbas de prémios do Concurso Ilídio Pinho na área da ciência na escola fazendo com que os projetos não 

se realizem por falta de verba. Realça o novo Centro Escolar da Gafanha de Aquém e o lançamento do 

Concurso Público da Gafanha da Encarnação Sul. Na cultura destaca o Festival Rádio Faneca, o Mar Film 

Festival e o Ilustração à vista com uma multiplicidade de atividades. Destaca ainda a participação de três 

jovens ilhavenses no Concurso Nacional de Leitura.  ---------------------------------------------------------------- 

António Pinho: Destaca o exercício CASCADE enquanto forma de treino dos meios de socorro, uma 

iniciativa importante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1ª. intervenção do Presidente da Câmara: Respondendo ao João Roque informa que se este já sabe a 

resposta se escusa de a proferir. Quanto à questão de João Bernardo informa que é a informação que dispõe 

é a que está na atividade municipal. Reforça a importância do exercício CASCADE que serviu para verificar 

as lacunas existentes nos serviços de socorro e dessa forma melhorar a capacidade de resposta. ------------- 

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

João Roque: Informa que aquilo que leu na comunicação social não corresponde ao exposto na atividade 

municipal. Fala na ausência de referência ao Clube Delta Vouga que realiza atividades náuticas há 21 anos. 

João Bernardo: Diz que é inadmissível que o Presidente da Câmara não saiba das decisões transitadas em 

julgado no período. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

André Guimarães: Destaca as duas distinções obtidas por duas freguesias do Município serem 

classificadas como Eco-Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Flor Agostinho: Lembra a importância da Manutenção das Bandeiras Azuis do Município de Ílhavo. ----- 
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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: Responde a João Roque que a obra da Ciclovia está em 

construção normalmente. Relativamente ao João Bernardo diz que o gostava de ver preocupado com outras 

questões e que pode ter havido um lapso dos serviços. Pede ao vereador Tiago Lourenço que esclareça a 

questão sobre as atividades náuticas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Tiago Lourenço: Refere que o projeto de Vela para Todos é constituído por uma parceria entre as escolas 

e os Clubes de Vela do Município onde o Clube do Mar referenciado é parte integrante desde a primeira 

hora. Realça o trabalho incansável do prof. Mariano que tem vindo a dinamizar este clube. Refere que o 

Governo não cumpriu com a aprovação da candidatura ao Mar2020. Ainda assim a CMI, a expensas 

próprias, assumiu os encargos e desenvolveu este projeto em conjunto com os diferentes intervenientes dos 

quais o prof. Mariano faz parte. Sobre a falta de condições do Clube afirma que já diligenciou junto da 

Administração do Porto de Aveiro no sentido de proporcionar melhores condições ao clube. ---------------- 

João Roque pede a palavra para defesa de honra dizendo que a comunicação social escreve o que lhe 

disponibilizam. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Mesa dá o ponto por concluído concedendo um intervalo de cinco minutos. --------------------------------- 

Ao reiniciar os trabalhos a Presidente da Mesa sugere que a discussão dos pontos 3/4/5/6/7/8 seja discutida 

em conjunto com votação em separado. A presente sugestão foi aprovada por unanimidade. ----------------- 

O Presidente da Mesa dá início aos pontos: ------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 03 - Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA para o ano 2020 nos termos do previsto 

no Decreto-Lei nº 23/2019, de 30 de janeiro (Saúde); -------------------------------------------------------------- 

Ponto 04 - Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA para o ano 2020 nos termos do previsto 

no Decreto-Lei nº 101/2018, de 28 de novembro (Justiça); -------------------------------------------------------- 

Ponto 05 - Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA para o ano 2020 nos termos do previsto 

no Decreto-Lei nº 99/2018, de 28 de novembro (Turismo); -------------------------------------------------------- 

Ponto 06 - Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA para o ano 2020 nos termos do previsto 

no Decreto-Lei nº 102/2018, de 28 de novembro (Fundos Comunitários e Captação de Investimento); ----- 

Ponto 07 - Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA para o ano 2020 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 

103/2018, de 28 de novembro (Associações de Bombeiros); ------------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara: Informa que o processo da descentralização tem sido levado a cabo pela tutela de 

forma muito apressada e que algumas destas matérias foram alvo de prorrogação de prazo o que denota 

alguma fragilidade neste processo por parte da tutela. --------------------------------------------------------------- 

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

Flor Agostinho: Questiona o Presidente da Câmara como é que tem decorrido o processo de 

descentralização nas matérias que o Município já aceitou. ---------------------------------------------------------- 

António Pinho: Não entende como é que na CIRA os pontos são aprovados por unanimidade e na CMI 

foram por maioria estando representados na CIRA presidentes de todos os espetros políticos. Informa que 

nada tem a opor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Raquel Valentim: Refere que a descentralização tal como foi negociada é um processo que coloca em 

causa a universalidade da educação e da saúde criando assim mais assimetrias ao longo do país. ------------ 

Pedro Martins: Alerta para o facto de na Assembleia Intermunicipal os eleitos do PS têm vindo a votar 

sempre na aceitação das competências da descentralização. -------------------------------------------------------- 

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 o processo de descentralização pelo país não tem 

tido adesão por parte dos municípios fruto da fragilidade do processo. Lamenta que um processo tão 
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importante não esteja a ser conduzido da melhor forma por parte da tutela. Lembra que nem a câmaras 

lideradas pelo Partido Socialista têm aceite as competências. ------------------------------------------------------ 

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

Raquel Valentim: Entende que deva ser o Estado a responsabilizar-se pela Educação e pela Saúde 

enquanto matérias mais universais. Defende que os trabalhadores são mais importantes que a empresa. ---- 

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 as empresas são constituídas por trabalhadores e 

que ambos são conceitos indissociáveis. ------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa: Coloca à votação o Ponto 03 - Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA 

para o ano 2020 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 23/2019, de 30 de janeiro (Saúde), tendo o 

resultado sido: DEZ VOTOS CONTRA DA BANCADA MUNICIPAL DO PS E QUINZE VOTOS A 

FAVOR DAS BANCADAS DO PSD, CDS/PP E BE. Dessa forma o ponto em análise que é 

APROVADO POR MAIORIA. ---------------------------------------------------------------------------------------  

ESTE PONTO FOI APROVADO EM MINUTA PARA QUE POSSA PRODUZIR EFEITOS 

IMEDIATOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa: Coloca à votação o Ponto 04 - Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA 

para o ano 2020 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 101/2018, de 28 de novembro (Justiça), tendo o 

resultado sido: DEZ VOTOS CONTRA DA BANCADA MUNICIPAL DO PS E QUINZE VOTOS A 

FAVOR DAS BANCADAS DO PSD, CDS/PP E BE. Dessa forma o ponto em análise que é 

APROVADO POR MAIORIA. ---------------------------------------------------------------------------------------  

ESTE PONTO FOI APROVADO EM MINUTA PARA QUE POSSA PRODUZIR EFEITOS 

IMEDIATOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa: Coloca à votação o Ponto 05 - Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA 

para o ano 2020 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 99/2018, de 28 de novembro (Turismo), tendo o 

resultado sido: UM VOTO CONTRA DA BANCADA MUNICIPAL DO BE E VINTE E QUATRO 

VOTOS A FAVOR DAS BANCADAS DO PSD, CDS/PP E PS. Dessa forma o ponto em análise que é 

APROVADO POR MAIORIA. -------------- ------------------------------------------------------------------------ 

ESTE PONTO FOI APROVADO EM MINUTA PARA QUE POSSA PRODUZIR EFEITOS 

IMEDIATOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa: Coloca à votação o Ponto 06 - Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA 

para o ano 2020 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 102/2018, de 28 de novembro (Fundos 

Comunitários e Captação de Investimento), tendo o resultado sido: UM VOTO CONTRA DA BANCADA 

MUNICIPAL DO BE E VINTE E QUATRO VOTOS A FAVOR DAS BANCADAS DO PSD, 

CDS/PP E PS. Dessa forma o ponto em análise que é APROVADO POR MAIORIA. ---------------------  

ESTE PONTO FOI APROVADO EM MINUTA PARA QUE POSSA PRODUZIR EFEITOS 

IMEDIATOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa: Coloca à votação o Ponto 07 - Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA 

para o ano 2020 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro (Educação), tendo o 

resultado sido: UM VOTO CONTRA DA BANCADA MUNICIPAL DO BE E VINTE E QUATRO 

VOTOS A FAVOR DAS BANCADAS DO PSD, CDS/PP E PS. Dessa forma o ponto em análise que é 

APROVADO POR MAIORIA. ---------------------------------------------------------------------------------------  

ESTE PONTO FOI APROVADO EM MINUTA PARA QUE POSSA PRODUZIR EFEITOS 

IMEDIATOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa: Coloca à votação o Ponto 08- Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA 

nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 103/2018, de 28 de novembro (Associações de Bombeiros), tendo 

o resultado sido: UM VOTO CONTRA DA BANCADA MUNICIPAL DO BE E VINTE E QUATRO 

VOTOS A FAVOR DAS BANCADAS DO PSD, CDS/PP E PS. Dessa forma o ponto em análise que é 

APROVADO POR MAIORIA. ---------------------------------------------------------------------------------------  

ESTE PONTO FOI APROVADO EM MINUTA PARA QUE POSSA PRODUZIR EFEITOS 

IMEDIATOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente da Mesa dá continuidade aos pontos da Ordem do dia começando pelo Ponto 09 - Deliberar 

sobre o Acordo de Geminação entre o Município de Cabo Frio e o Município de Ílhavo; --------------------- 

Presidente da Câmara: Informa que esta Geminação surge por se tratarem de territórios semelhantes no 

que toca às questões do mar, da pesca, da ligação às marinhas de sal. Refere existirem ligações entre famílias 

das duas localidades, a família dos Azevedo, dos Bolais Mónica, dos Silva, etc. Realça ainda que existem 

potenciais parcerias empresariais prevendo-se um Festival do Bacalhau realizado em Cabo Frio à 

semelhança daquilo que acontece em Ílhavo. ------------------------------------------------------------------------- 

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

António Pinho: Apoia a iniciativa prevendo-se que se criem condições facilitadoras de contatos e acha 

interessantes as afinidades expostas para o Município. -------------------------------------------------------------- 

Raquel Valentim: Saúda a iniciativa e parece um projeto muito interessante para o Município alicerçado 

no imenso património cultural e histórico ilhavense. ---------------------------------------------------------------- 

João Bernardo: Congratula-se pela iniciativa e acha-a relevante quer pela proximidade da língua e que é 

importante unir os povos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Carla Rodrigues: Entende que estes acordos são cada vez mais relevantes para os Municípios e que a 

cooperação é um passo positivo para o Município. ----------------------------------------------------------------- 

Uma vez que o tempo regimental chegou ao fim a Presidente da Mesa questiona os membros se pretendem 

concluir o ponto em discussão. A Assembleia deliberou dar continuidade à discussão do ponto. ------------- 

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 esta é uma aposta que valerá certamente a pena. – 

Presidente da Mesa: Coloca à votação o Ponto 09 - Deliberar sobre o Acordo de Geminação entre o 

Município de Cabo Frio e o Município de Ílhavo, tendo o resultado sido: VINTE E CINCO VOTOS A 

FAVOR DAS BANCADAS DO PSD, CDS/PP, BE E PS. Dessa forma o ponto em análise que é 

APROVADO POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------------------  

ESTE PONTO FOI APROVADO EM MINUTA PARA QUE POSSA PRODUZIR EFEITOS 

IMEDIATOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 00h38 do dia 26 de junho do ano de 2019.  

 

 

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que eu, Margarida Alves, 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. 

 

 

 


