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ATA Nº. 18 – 27SET2019 - Mandato 2017/2021 

 

ATA DA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZANOVE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano dois mil e dezanove, reuniu ordinariamente, na sua 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 10 de junho a 17 de setembro de 2019; 
 

Ponto 02 Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA para o ano 2020 nos 
termos do previsto no Decreto-Lei nº 58/2019, de 30 de abril (Transporte de 
Passageiros em Vias Navegáveis Interiores); 
 

Ponto 03 Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e seu substituto, que 
representará os Presidentes de Junta de Freguesia do Município de Ílhavo, 
para o XXIV Congresso da ANMP, a realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 
2019, na cidade de Vila Real. 

 

 

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: A Mesa ficou constituída pela primeira secretária Margarida Ferraz Alves e 

pela Segunda Secretária Margarida São Marcos. Por motivos de saúde a Presidente da Assembleia 

Municipal, Fernanda Cravo, não pode estar presente pelo que a Primeira Secretária assumiu as funções de 

Presidente da Mesa tendo solicitado a anuência dos membros da AMI para completar a Mesa com o 

Membro Eduardo Arvins. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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. O Vereador Eduardo Conde não esteve presente por motivo de 

saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

que o compõem: Hugo Coelho, João Bernardo, Nuno Ribau, Cláudia Santos, André Guimarães, Flor 

Agostinho, Pedro Martins, António Pinho, Margarida São Marcos, Domingas Loureiro, João da Madalena, 

João Roque, Pedro Rosa Novo, Margarida Alves, Rosa Santos, Carla Rodrigues, Carla Santos, Eduardo 

Arvins, Manuel Soares, Pedro Anjo, Luis Leitão, João Campolargo, Carlos António Rocha, Augusto Rocha 

e Luís Diamantino. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

usar a palavra, tendo-se inscrito: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Marta Dutra: Afirma pertencer à Comissão Política Distrital do PAN de Aveiro. Questiona o Presidente 

da Câmara acerca da ausência de resposta às solicitações da Comissão Política Distrital do PAN para 

abordar questões relativas a matilhas de cães e colónias de gatos de rua no Município. Afirma que a 

autarquia não tem solução para os animais errantes e que essa solução urge. Aponta soluções de outros 

Municípios para esta problemática. Afirma que a CMI se candidatou a financiamento para modernização 
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do CROACI, questiona quando se iniciarão a obra. Questiona que medidas a CMI pretende tomar neste 

âmbito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sebastião Martins: Questiona o motivo da rua junto aos 48 fogos da Lagoa não ter sido contemplada com 

pavimentação. Afirma que a rua é pública e que deve ser alcatroada. --------------------------------------------- 

Maria Madalena Pinto: Reforça a intervenção do Sr. Sebastião. Afirma que existe uma pessoa com 

mobilidade condicionada naquela rua que necessita melhores condições para se locomover. ----------------- 

Leopoldo Oliveira: Denuncia novamente a situação de uma carrinha na Rua Gago Coutinho da Gafanha 

da Nazaré abandonada há cerca de três anos. Reforça que a carrinha representa um perigo para o trânsito. 

Diz-se ainda ofendido pelo Presidente da Câmara aquando da abertura do Festival do Bacalhau pois refere 

que a bandeira que possuía na altura não tinha sido roubada à Junta de Freguesia, mas que tinha sido 

adquirida pelo próprio. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente da Câmara: Refere que a CMI tem realizado um trabalho positivo no que concerne às matérias 

abordadas. Não se encontrando ainda tudo resolvido afirma que a CMI cumpre a lei e é das poucas no país 

que possui um CROAC. Afirma que a CMI há algum tempo vem a esterilizar animais, até ao momento, 

132 cães e 21 gatos. Defende que a esterilização deva ser realizada externamente. Afirma que se realizou 

uma primeira candidatura, mas sem sucesso materializado. Refere que possui animais e que gosta deles, 

mas que muito desta problemática trata-se de um processo evolutivo da própria sociedade que não ajuda na 

mitigação do problema. No que concerne à questão dos senhores Maria Madalena Pinto e Sebastião 

Martins, afirma que na altura verificou a situação e confirmou que o terreno é público, mas que num dos 

lados do caminho existe um cadeado colocado por privados. Refere que os alcatroamentos são efetuados 

mediante concurso e que na altura já decorria o concurso pelo que não foi incluída esta situação. Refere 

que é necessário pensar nas águas pluviais e que poderá ser enquadrada a intervenção num próximo pacote 

de pavimentações. Respondendo ao Sr. Leopoldo Oliveira afirma que a viatura tendo matrícula é mais 

difícil a retirada da viatura nos termos da Lei. Quanto ao resto da exposição recorda que o Sr. Leopoldo 

esteve envolvido, juntamente um ex-presidente da CMI e um atual membro da AMI num episódio em 2016, 

num ato de rebeldia e clandestinidade, de colocação de uma placa delimitadora entre as freguesias de S. 

Salvador e Gafanha da Nazaré. Lembra que a bandeira do Município tem sido por diversas vezes furtada 

na Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré e que a bandeira que o Sr. Leopoldo ostentava era igual à da 

Junta numa tónica de questionamento, não de afirmação. Refere que se trata de uma questão de respeito 

pela Bandeira do Município com as diversas freguesias que o compõem. ---------------------------------------- 

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

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA, colocando imediatamente à consideração se a Assembleia 

pretende votar a ata 17 que, por lapso, seguiu tardiamente. A ata 17 ficou então para votação na sessão 

seguinte da AMI. Dessa forma seguiu-se a votação das atas 14, 15 e 16. Foi dispensada a sua leitura porque 

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

Não houve inscrições e colocadas à votação obtiveram o seguinte resultado: ------------------------------------ 

Ata 14 da reunião de 12 de abril de 2019: APROVADA POR MAIORIA. ------------------------------------ 

Ata 15 da reunião de 18 de abril de 2019: APROVADA POR MAIORIA. ------------------------------------ 

Ata 16 da reunião de 25 de junho de 2019: APROVADA POR MAIORIA. ----------------------------------- 

A Presidente da Mesa colocou à consideração da Assembleia o Voto de Louvor apresentado pela bancada 

do Partido Social Democrata que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 

VOTO DE LOUVOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bússola Partilhada - Campeonato Europeu de BTT ----------------------------------------------------------------- 

A jovem Associação Bússola Partilhada tem-se afirmado cada vez mais no desporto: depois da Petanca, o 

BTT é mais uma marca distintiva da associação. Nos dias 2I e 22 de setembro, em Penafiel, Luís Sousa, 

atleta desta associação, sagrou-se Campeão Europeu de BTT, escalão M45, na prova WEMBO European 

Mountain Bike 24H, que trouxe a Portugal, pela primeira vez, uma competição europeia da modalidade. 
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Além disso, a conquista desta distinção é fortemente destacada dadas as condições atmosféricas adversas 

que os atletas tiveram que enfrentar, valorizando ainda mais este importante prémio europeu. Destacamos 

igualmente os segundos prémios conquistados também pelos atletas da Bússola Partilhada no mesmo 

Campeonato Europeu: João Martinho, em M45, e Mário Basílio, em M35. Nestes pressupostos, que 

dignificam e valorizam o Município e elevam o valor da prática desportiva em Ílhavo, a Bancada do PSD 

vem propor à Assembleia Municipal de Ílhavo um Voto de Louvor à Associação Bússola Partilhada e aos 

seus atletas da equipa de BTT. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ílhavo, aos 24 dias de setembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------ 

A Bancada do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Ílhavo ---------------------------------- 

Após a leitura do documento a Presidente da Mesa coloca o mesmo à votação com o seguinte 

resultado: UMA ABSTENÇÃO DO BE E VINTE E QUATRO VOTOS A FAVOR DAS BANCADAS 

DO PSD, CDS/PP E PS. Dessa forma o VOTO DE LOUVOR é APROVADO POR MAIORIA. ------ 

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

Rosa Santos: Em representação do Bloco de Esquerda pretende reforçar o apelo a uma melhor mobilidade 

no Município. Enaltece o Orçamento Participativo como forma de aproximar a população aos eleitos. ----- 

Luis Leitão: Reforça a intervenção do Sr. Leopoldo no que concerne à viatura abandonada. Afirma que 

também a junta de freguesia poderia ajudar a resolver a questão. Agradece a presença do PAN e afirma que 

o PS, ao contrário da CMI, está alinhado com as ideias do PAN e que partilha das mesmas. Quanto à questão 

dos moradores da Lagoa julga que seria de bom tom a CMI levar em conta as recomendações feitas. ------ 

Hugo Lacerda: Refere que o Regulamento do Conselho Municipal da Juventude que está publicado em 

DR finalmente contempla correções apontadas pelo Partido Socialista e que deveriam ter sido comunicadas 

em Conferência de Líderes da Assembleia Municipal. Questiona a propósito da Conferência de Líderes, 

que não tem reunido, e no seguimento da comunicação da Bancada do BE, como e se foi sanada a 

convocatória do membro substituto do BE. ---------------------------------------------------------------------------

Pedro Martins: Enaltece a nova administração do Porto de Aveiro uma vez que está consciente das 

necessidades de algumas intervenções a bem da população nomeadamente na zona do Cais dos 

Bacalhoeiros e no âmbito da qualidade do ar. ------------------------------------------------------------------------- 

João Roque: Solicita à Mesa que o tempo desta sua intervenção não seja contabilizado uma vez que vai 

fazer defesa de honra por se sentir visado na última intervenção do Presidente da Câmara. A Mesa informa 

que o tempo será descontado ao tempo da Bancada. Acusa a Câmara de inércia na colocação das placas 

delimitadoras dos limites e como tal a associação da qual é membro fundador, a ADIG, substituiu-se à CMI. 

Manifesta-se contra a não inclusão do nome da Gafanha da Nazaré no Festival do Bacalhau. ---------------- 

André Guimarães: Refere que é importante notar-se que no verão não houve outro Município que 

apostasse e programasse tantas iniciativas para Juventude como o Município de Ílhavo. Defende que a 

política de Juventude não se esgota no Conselho Municipal da Juventude. Manifesta-se preocupado com o 

estado da Saúde contando a sua recente experiência ao aguardar um mês para ter uma simples consulta de 

saúde familiar. Recorda que na Vista Alegre, um local de referência premiado a nível europeu, apenas foi 

possível com a desenvoltura dos executivos PSD. ------------------------------------------------------------------- 

Flor Agostinho: Questiona acerca da evolução da vespa asiática no Município uma vez que no pais existem 

casos mortais devido à vespa, ainda que estas possam ter um outro quadro clínico. Defende que o que ficará 

para a História será que quem criou o Conselho Municipal de Juventude de Ílhavo foi o executivo PSD. 

Quanto à questão da convocatória do membro do Bloco de Esquerda afirma que corrobora a posição da 

Mesa da Assembleia e que não é o líder da bancada que quem indica quem vai à estar presente. Reforça 

que importaria saber pelos próprios membros substitutos se estariam disponíveis para estarem presentes na 

sessão da Assembleia a bem da democracia. Ainda assim louva a posição da Mesa ao diligenciar no sentido 

de permitir a presença de um membro da lista do Bloco de Esquerda, após confirmação escrita do líder da 

bancada do BE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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António Pinho: Manifesta-se satisfeito pela presença de público na Assembleia. Mostra-se preocupado 

com o estado de anestesia no qual se encontra o país. --------------------------------------------------------------- 

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

1ª. intervenção do Presidente da Câmara: Concorda com António Pinho quando este afirma que o país 

está anestesiado. Quanto aos transportes afirma que se trata de uma questão de sustentabilidade, informa 

que no âmbito da CIRA se encontra a decorrer trabalho no âmbito da preocupação manifestada pela Rosa 

Santos. Esclarece que não é fácil encontrar um modelo de transportes públicos sustentáveis. Aborda o 

Orçamento Participativo enquanto medida importante deste executivo. Informa que o Conselho Municipal 

de Juventude ainda não está no terreno porque faltam ainda algumas associações e um partido representado 

na AMI indicar representante. Reforça que existe já trabalho efetuado há algum tempo, em parceria com a 

Administração do Porto de Aveiro, no âmbito do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 

nomeadamente na zona do Cais dos Bacalhoeiros lembrando que esse território é pertença da Administração 

do Porto de Aveiro. Recorda que Ílhavo faz parte dos apenas 23 Municípios em Portugal que têm Plano 

Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Ao membro João Roque responde que teve 

conhecimento da sua participação através do Facebook da ADIG. Lembra que o importante é respeitar o 

território no seu todo. Refere que a Vista Alegre é um lugar mítico no nosso Município que representa um 

bom exemplo do investimento do dinheiro da Europa. Quanto à vespa asiática informa que é um problema 

sem solução a nível geral. Informa que já foram eliminados 92% dos ninhos identificados. Esclarece que 

se antigamente os ninhos eram queimados, agora os ninhos são injetados com veneno de forma a eliminar 

as vespas do ninho e outras que à posteriori surjam no ninho daí os ninhos não serem retirados logo após a 

intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Luis Leitão: Questiona qual partido ainda não designou representante para o Conselho Municipal de 

Juventude. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Lacerda: Refuta a intervenção do membro André Guimarães informando que o Serviço Nacional 

Saúde está melhor do que estava há uns anos quando o tentaram extinguir. ------------------------------------- 

Pedro Martins: Mostra-se indignado com o membro André Guimarães pois este pretendeu usar o SNS 

sem estar efetivamente doente. Menciona que PSD deveria ter melhor conhecimento acerca do processo da 

Vista Alegre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

João Roque: Lembra que ganhou eleições por duas vezes no Município. Discorda de Flor Agostinho na 

medida em que o Conselho Municipal de Juventude é uma proposta do PS há largos anos. ------------------- 

João Bernardo: Refere que há jovens nesta Assembleia que desconhecem o que é o SNS abordando temas 

sem conhecimento e sem ligação a Ílhavo. ---------------------------------------------------------------------------- 

André Guimarães: Diz que defende o Serviço Nacional de Saúde e por isso é que está preocupado com a 

Extensão de Saúde da Gafanha da Nazaré que pertence e é um problema do Município de Ílhavo. ---------- 

Flor Agostinho: Apoia André Guimarães dizendo que é um jovem coerente e que é uma realidade a 

degradação do Serviço Nacional de Saúde no nosso Município. --------------------------------------------------- 

Hugo Coelho: Não aceita que o PS minimize a intervenção e a posição do jovem André Guimarães. ------ 

Carlos Rocha: Lembra o membro Luis Leitão que o Presidente da Junta da Gafanha da Nazaré cumpre e 

lei dentro do limite das suas competências. Não sendo competência da Junta de Freguesia nada pode fazer 

quanto à carrinha. Diz que não admite que digam que defendem mais da sua terra que ele, pois trabalha em 

recato e produzindo resultados visíveis. ------------------------------------------------------------------------------- 

Esgotado o PAOD a Presidente da Mesa toma a palavra para esclarecer os membros da Assembleia 

Municipal, que nesse mesmo dia pelas 15h22 foi convocada a Rosa Santos, pessoa da lista indicada pelo 

líder da Bancada do BE, após o mesmo confirmar que os membros referidos no mail não estavam 

disponíveis, de forma a que democraticamente estivesse presente um eleito daquele partido. No 

entendimento da Mesa deve-se cumprir o Regimento aprovado por unanimidade. Mais referiu a Presidente 

da Mesa que logo no primeiro mail foi solicitado ao líder da Bancada do BE que fornecesse os contatos dos 

membros da lista de forma à Mesa poder efetuar a convocatória dos mesmos, nos termos da Lei, não tendo 

obtido resposta a essa solicitação. Refere ainda que se o membro Ricardo Santos quiser a realização de uma 
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Conferencia de Líderes o deva solicitar indicando a sua disponibilidade. Reforça que foi o bom senso que 

imperou não admitindo que se invoque a memória do falecido Presidente da Assembleia Municipal para 

afirmar que não existe democracia nesta Assembleia Municipal. -------------------------------------------------- 

Hugo Lacerda pede a palavra para questionar de que forma foi cumprido o Regimento na Convocatória 

do substituto do BE. Lembra que na sequência de mails enviados está clara a informação jurídica. --------- 

Presidente da Mesa: Afirma que imperou o bom senso. ----------------------------------------------------------- 

João Bernardo: Pede a palavra para dizer que no seu entendimento não se justifica a existência de uma 

Conferência de Líderes para discutir esta matéria uma vez que a mesma é clara. Questiona porque é que 

umas vezes existe bom senso e noutras não. -------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa: Face aos comentários dos membros da Assembleia afirma que se numa próxima vez 

se não forem facultados os contactos dos membros seguintes não haverá representação na Assembleia 

Municipal dando cumprimento ipsis verbis ao Regimento da Assembleia Municipal de Ílhavo. -------------- 

A Presidente da Mesa dá inicio aos pontos da Ordem do dia começando pelo Ponto 01- Informação do 

Presidente da Câmara Municipal relativa à Atividade Municipal no período compreendido entre 10 de junho 

a 17 de setembro de 2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara: Informa que a informação distribuída é clara e que está disponível para eventuais 

questões dos membros da AMI. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Pedro Martins: Questiona o motivo pelo qual na atividade municipal é apresentado o Orçamento 

Participativo enquanto elemento fundamental na estratégia da Câmara e demorou tantos anos a ser 

instituído. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Domingas Loureiro: Enaltece o Orçamento Participativo enquanto instrumento importante de democracia. 

Sugere que a participação possa ser feita por jovens a partir dos 16 anos e não só por eleitores. Diz não 

entender o porque de estar vedada a aquisição de viaturas o que limita muito o âmbito de ação do Orçamento 

Participativo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

André Guimarães: Afirma que o Orçamento Participativo aparece na altura certa e congratula o Presidente 

da Câmara Municipal pela apresentação dessa medida. Informa que a JSD defende que o voto seja possível 

a partir dos 16 anos pelo que faz sentido a participação neste orçamento a essa idade. Denota que é mais 

uma medida implementada pelo PSD. --------------------------------------------------------------------------------- 

Flor Agostinho: Destaca a grande atividade na CMI na área da Educação em contraponto com o Governo 

que tarda em dotar as escolas de funcionários suficientes. Destaca diversas obras tais como o saneamento 

na Gafanha de Aquém, a obra da Escola da Gafanha da Encarnação Sul entre tantas outras que demonstram 

a vitalidade deste executivo municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Coelho: Dá nota dos importantes investimentos realizados pela CMI nomeadamente nos protocolos 

com as associações. Realça o Sunset Hackathon enquanto medida de relevo na área da inovação e 

tecnologia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Rosa Novo: Destaca o empenho da CMI naquilo que concerne à Recuperação do Cordão Dunar 

ainda que se substituindo em parte ao Governo. Dá nota que a inércia está bem patente no Governo onde a 

aprovação de um plano de proteção do território demora 20 meses. ---------------------------------------------- 

António Pinho: Entende que é importante o investimento levado a cabo no Município no âmbito do 

Turismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rosa Santos: Questiona se existem valores aproximados acerca do impacto da realização dos festivais de 

verão na economia do Município. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1ª. intervenção do Presidente da Câmara: Diz que o facto de não existir Orçamento Participativo não foi 

razão suficiente para que não fosse atribuída ao PSD a vitória em consecutivas eleições autárquicas. Refere 

que as pessoas a partir de 16 anos podem participar no Orçamento Participativo conforme o Regulamento.   

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

Hugo Lacerda: Refere que no caso do desassoreamento da ria foi o PS que fez acontecer a obra. ---------- 

Domingas Loureiro: Afirma que é responsabilidade da CMI apelar à participação da sociedade. Quanto à 

questão dos 16 anos afirma que deveria haver programa específico para a faixa dos 16-18 anos. ------------ 
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Pedro Rosa Novo: Afirma que o Governo quer transferir para os Municípios tudo aquilo que traz custos e 

que deveria ser responsabilidade do Governo. ------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Coelho: Realça a cobertura de Wifi no Município enquanto medida importante. ----------------------- 

Flor Agostinho: Questiona se a obra do desassoreamento será resposta cabal às necessidades da Ria. ----- 

André Guimarães: Dá destaque aos números da Biblioteca Municipal e que, enquanto utilizador, é 

testemunha do bom funcionamento deste Serviço Municipal. Questiona o Presidente da CMI se após a 

mudança da direção da Biblioteca houve mudança no desempenho. ---------------------------------------------- 

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

2ª. intervenção do Presidente da Câmara: Respondendo ao membro André Guimarães afirma que os 

números da Biblioteca Municipal são claros e que não houve indicadores de diminuição de desempenho. – 

A Presidente da Mesa dá continuidade aos pontos da Ordem do dia com o Ponto 02 - Deliberar sobre 

proposta de descentralização da CIRA para o ano 2020 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 58/2019, 

de 30 de abril (Transporte de Passageiros em Vias Navegáveis Interiores); -------------------------------------- 

Presidente da Câmara: Informa que esta temática faz sentido numa região onde a laguna é sempre presente 

e que já muito foi dito sobre a descentralização. --------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa: Abre inscrições para a 1ª intervenção dos membros, não se verificando 

inscrições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa: Coloca à votação o Ponto 02 - Deliberar sobre proposta de descentralização da CIRA 

para o ano 2020 nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 58/2019, de 30 de abril (Transporte de 

Passageiros em Vias Navegáveis Interiores), tendo o resultado sido: VINTE E CINCO VOTOS A 

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

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

ESTE PONTO FOI APROVADO EM MINUTA PARA QUE POSSA PRODUZIR EFEITOS 

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

A Presidente da Mesa dá continuidade aos pontos da Ordem do dia com o Ponto 03 - Eleição de um 

Presidente de Junta de Freguesia e seu substituto, que representará os Presidentes de Junta de Freguesia do 

Município de Ílhavo, para o XXIV Congresso da ANMP, a realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2019, 

na cidade de Vila Real. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Mesa prossegue 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:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eleição de Presidente de Junta de Freguesia e seu Substituto para o XXIV Congresso Associação 

Nacional de Municípios em Vila Real 2019 -------------------------------------------------------------------------- 

Atento ao princípio de rotatividade adotado já há longa data pela Assembleia Municipal de Ílhavo, na 

eleição de Presidentes de Junta de Freguesia para participarem nos congressos da ANMP, propõe-se a 

designação de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EFETIVO: Augusto Manuel da Silva da Rocha, Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da 

Encarnação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUPLENTE: Luis Carlos Cardoso Diamantino, Presidente da Junta de Freguesia de Gafanha do Carmo; 

para em representação dos Presidentes de Junta do Município de Ílhavo participar no XXIV Congresso da 

ANMP, a realizar em Vila Real. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ílhavo, 26 de setembro de 2019. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente da Câmara: Informa que se trata de uma matéria onde está acordada a rotatividade entre os 

presidentes de junta do Município de Ílhavo pelo que não oferecerá qualquer questão de maior. ------------ 

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

VINTE E CINCO VOTOS A FAVOR. Sendo que a proposta apresentada foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ESTE PONTO FOI APROVADO EM MINUTA PARA QUE POSSA PRODUZIR EFEITOS 

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

 

Presidente da Mesa: Uma vez esgotada a Ordem do Dia a Presidente da Mesa dá esta reunião por 

encerrada, pelas 00h07 do dia 28 de setembro do ano de 2019. ---------------------------------------------------- 

 

 

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que eu, Margarida São Marcos, 2ª Secretária, redigi 

e vai ser por mim assinada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

A 2ª.  Secretária ____________________________________________________ 

 

 

ESTA ATA FOI APROVADA POR UNANIMIDADE NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 08 DE 

NOVEMBRO DE 2019. 

 

 

 


