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ATA Nº 03/2012  

 
 
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA QUATRO DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E DOZE -----------
---------------------- 
 
Aos quatro dias do mês de abril do ano dois mil e doze, reuniu em sessão ordinária a Assembleia 
Municipal de Ílhavo, no Salão Nobre dos Paços do Município, para realizar a primeira reunião da Sessão 
de abril destinada à análise dos seguintes pontos da Ordem do Dia: -------------------------------------------------
-------------- 
Ponto 1 – Informação do Presidente da Câmara, relativa à Atividade Municipal no período compreendido 
entre07/02/12 a 28/03/12; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

Ponto 2 – Apreciação e Votação da Prestação de Contas – (Relatório e Contas) da CMI/2011, bem como 
da Proposta de Aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2011; -----------------------------------------------
------- 
Ponto 3 – Apreciação e Votação da Primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 
2012; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Ponto 4 – Apreciação e Votação do Novo Modelo de Gestão Dominial da Urbanização Plenicoope. ----------
-- 
Ponto 5 – Apreciação e Votação da alteração do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 
Concessão de Licenças e Prestação de Serviços Municipais e respetiva Tabela de Taxas; ----------------------
- 
Ponto 6 - Apreciação e Votação da alteração dos Regulamentos Municipais de Ocupação do Espaço 
Público, Mobiliário Urbano e Publicidade; de Venda Ambulante e de Horários de Funcionamento de 
Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços; --------------------------------------------------
--- 
Ponto 7 - Apreciação e Votação da alteração do Regulamento do Fórum Municipal da Juventude; -----------
--- 
Ponto 8 - Apreciação e Votação do Regulamento do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia 
de Ílhavo - CROACI; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
Ponto 9 - Apreciação e Votação do Regulamento do Programa Municipal de Apoio a Associações do 
Município de Ílhavo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa ficou constituída pelo seu Presidente António Neves Vieira, pelo 
primeiro secretário, Carlos Sarabando e pela segunda secretária Maria do Rosário Silva. ------------------------
-------------- 

PRESENÇA DO EXECUTIVO: Por parte do Executivo estiveram presentes nesta reunião o Presidente José 
Ribau Esteves e os Vereadores, Fernando Caçoilo, Paulo Costa, Beatriz Martins, José Vaz e Júlio 
Merendeiro. Esteve ausente o Vereador Marcos Ré. -----------------------------------------------------------------------
--- 
FALTAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Jorge São Marcos, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente 
do Município. Por esse motivo é substituído, pelo membro Manuel Soares. -----------------------------------------
--- 
Paulo Nordeste, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente do 
Município. Por esse motivo é substituído, pelo membro Sofia Senos. -------------------------------------------------
--- 
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Manuel Serra, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente do 
Município. Por esse motivo, é substituído pelo tesoureiro da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, 
Carlos António Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
António Pinho, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente do 
Município. Não foi substituído por nenhum outro membro ---------------------------------------------------------------
---- 
Uma vez declarada aberta a reunião pelo Presidente da Mesa, procedeu-se de imediato à chamada dos 
membros deste órgão, tendo-se verificado a presença de: António Neves Vieira, Carlos Sarabando, 
Manuel Soares, Maria do Rosário Silva, António Flor Agostinho, Pedro Martins, Mário Júlio Ramos, Maria 
de Lurdes Vieira, Mariana Franco, Daniel Tavares, Pedro Parracho, Paulo Trincão, Susana Diamantino, 
Amantino Caçoilo, Hugo Coelho, Sofia Senos, Maria de Fátima Bola, José Alberto Loureiro, Júlio 
Barreirinha, Catarina Resende, Rufino Filipe, Carlos António Rocha, Domingos Vilarinho e Eduardo Conde. 
------------------------------ 
A reunião teve início às 21H00. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
ATAS DA REUNIÃO ANTERIOR: ----------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Ata n.º 03/2012: Submetida a votação foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------
-- 
Ata n.º 04/2012: Submetida a votação foi a provada por unanimidade. ----------------------------------------------
-- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
 
 
O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, 
pelo que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: -----------------------------------------------------------------------------------------
----- 
PEDRO MARTINS: Destaca o corte de árvores na Av. José Estêvão, na Gafanha da Nazaré, por esta ter 
sido radical e nessa sequência entende que estas medidas deveriam ser tomadas de forma mais 
ponderada. Pergunta se a situação estacionária do Parque de Campismo da Gafanha da Nazaré terá 
alguma evolução. - 
MANUEL SOARES: Apela a mais atenção para temas relacionados com o mar e à necessidade de serem 
feitos investimentos diversos nesta área como forma de promover o desenvolvimento do país. -----------------
-- 
MARIANA FRANCO: Relembra a posição do partido Socialista que defende a constituição dos Conselhos 
Municipais de Juventude, não percebendo qual a dúvida do Executivo Municipal na aplicação da Lei n.º 
8/2009 que criou o regime jurídico dos Conselhos. -------------------------------------------------------------------------
--- 
Explica que para melhor funcionamento dos Conselhos Municipais da Juventude, a Assembleia da 
Republica procedeu recentemente à alteração da Lei visando melhorar a sua qualidade e aumentar os 
municípios que disponham destes Conselhos. ------------------------------------------------------------------------------
---- 
Apela a um consenso no município, visto que a lei indica que os municípios devem após a entrada em 
vigor da presente lei proceder à sua instituição no prazo máximo de seis meses e no caso de Ílhavo tem 
como prazo o mês de setembro. Assim, chama à atenção para a aprovação deste Conselho Municipal de 
Juventude em Ílhavo e do respetivo Regulamento. -------------------------------------------------------------------------
-- 
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JOSÉ LOUREIRO: Chama à atenção para o mau estado de conservação das estradas na Gafanha da 
Nazaré. ------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Questiona qual a razão para o encerramento dos lavadouros no Concelho e se os terrenos destes são ou 
não propriedade da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Indica que continua por esclarecer a situação do Parque de Campismo da Gafanha. ----------------------------
--- 
Encontrando-se previsto um Espaço Comercial do Continente, questiona como se encontra esta situação, 
visto que não verifica desenvolvimento das obras. -------------------------------------------------------------------------
---- 
FLOR AGOSTINHO: Pergunta pelo ponto de situação das obras de proteção da costa do Molhe Norte da 
Barra e faz referência à Lei dos Compromissos, perguntando quais os reflexos da mesma na autarquia. ----
-- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Informa que a 
economia do mar ainda é muito importante para o município, tanto na pesca costeira, pesca longínqua, 
portos e cultura. Nesse sentido entende ser necessário utilizar outras medidas de investimento como forma 
de impulsionar o desenvolvimento nesta área. ------------------------------------------------------------------------------
---------  
Responde ao membro Flor Agostinho que em relação à defesa da costa, a obra do INAG – Agência 
Portuguesa do Ambiente está no terreno e em fase final, encontrando-se em prática a criação de um 
paredão de sacos de areia com forma de criar uma barreira de proteção. -------------------------------------------
-- 
No que respeita à Lei 8 de 2012 diz que a preocupação é enorme dado a lei não ter sido bem elaborada, 
mas perante esta realidade é necessário que se definam critérios para se poder definir as contas, isto é 
definir qual o Fundo Disponível que permitirá equacionar o plano de despesas ao trimestre. Comenta ser 
uma nova etapa para os municípios, em que simultaneamente com a aplicação destas medidas é 
apresentado o instrumento financeiro para replanificar a dívida de curto prazo ou a maioria das câmaras 
municipais não terão condições de gestão. Explica que se este instrumento entrar em vigor, a gestão da 
Lei dos Compromissos será gerida de forma sustentada, no entanto caso não aconteça dificilmente haverá 
uma gestão positiva em muitos municípios. ----------------------------------------------------------------------------------
---------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
JOSÉ LOUREIRO: Lamenta que as medidas tomadas para proteger a costa do Molhe Norte não sejam 
suficientes para evitar situações semelhantes em vindouros. ------------------------------------------------------------
--- 
FLOR AGOSTINHO: Reflete sobre a Lei dos Compromissos dizendo que as dificuldades aumentaram 
surgindo uma nova etapa onde os gestores públicos terão de aprender a governar com poucos recursos. -
-- 
 
 
 
PEDRO MARTINS: Relembra que os membros do PS defendem a manutenção das quatro freguesias no 
concelho e pede para que os membros do PSD também deveriam manifestar a sua opinião. ------------------
--- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------
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-----2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Responde ao 
membro José Loureiro que os estudos técnicos elaborados para a proteção da costa demonstram que as 
medidas aplicadas são as mais adequadas. --------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
Relembra o membro Pedro Martins que a sua opinião é conhecida, não pretendendo acabar com 
nenhuma freguesia, dizendo que se tem de dar cumprimento ao que for decidido pela Lei de Estado. -------
--------------- 
De seguida, foi apresentada à Mesa a seguinte moção, conforme se transcreve: -----------------------------
----- 
Membros do PS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
“Na esteira da publicação da Lei n.º6/2012, de 10 de fevereiro, que procede à primeira alteração à Lei 
n.º8/2009, de 16 de fevereiro, que cria o regime jurídico dos conselhos municipais de juventude, e face às 
alterações que esta nova Lei via introduzir no sentido de melhorar a qualidade e eficácia deste regime, os 
deputados municipais eleitos pelo Partido Socialista e abaixo assinados, propõem a criação de um Grupo 
de Trabalho, composto por um membro de cada bancada com assento na Assembleia Municipal de 
Ílhavo, que tem por objetivo a elaboração do Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Ílhavo 
a tempo de ser votado na próxima Assembleia Municipal ordinária, uma vez que a Lei dispõe: -----------------
---- 

1. Que “os municípios que á data de entrada em vigor da presente lei não se encontram dotados 
de um conselho municipal de juventude devem proceder à sua instituição, no prazo máximo 
de seis meses”. Ora, tendo em consideração que a Lei n.º6/2012, de 10 de fevereiro, entrou 
em vigor no dia 1 de março, tal significa que até 1 de setembro, o Município de Ílhavo deverá 
estar já dotado de Conselho Municipal de Juventude e até lá resta apenas mais uma 
Assembleia Municipal ordinária; --------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 

2. Que o regulamento do conselho municipal da juventude deve ser aprovado pela Assembleia 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

Ass) Os deputados do Partido Socialista.” ------------------------------------------------------------------------------------
--- 
VOTAÇÃO: Submetido a votação após admissibilidade, foi rejeitada por maioria. ---------------------------------
- 
Voto de Pesar: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
“Manuel Nunes Ribau, vulgarmente conhecido por Manuel Conde, faleceu no passado dia 18 de março, 
com 86 anos na Freguesia da Gafanha da Encarnação. ------------------------------------------------------------------
---- 
Emigrante durante muitos anos na Venezuela onde exerceu atividade profissional afeta ao setor da 
Construção Civil, regressou posteriormente à sua origem Gafanha da Encarnação sendo reconhecido 
publicamente como figura de bom relacionamento social granjeando por isso níveis de elevada estima e 
consideração por parte da comunidade. --------------------------------------------------------------------------------------
----Nesta Freguesia, exerceu funções de autarca eleito na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia, 
de janeiro de 1980 até junho de 1981 quando por míticos de saúde renunciou ao cargo. ------------------------
----- 
Na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal de Ílhavo proponho que a Assembleia Municipal de 
Ílhavo reunida ordinariamente em 4 de abril de 2012 delibere: -----------------------------------------------------------
--- 

 Manifestar publicamente o seu voto de pesar; ----------------------------------------------------------------
----- 

 Apresentar à sua família as mais sentidas condolências. -------------------------------------------------
------ 

Ílhavo, 4 abril de 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
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Ass) A Mesa da Assembleia Municipal de Ílhavo.”--------------------------------------------------------------------------
---- 
VOTAÇÃO: Submetido a votação após admissibilidade, foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos membros da Assembleia para as intervenções habituais; 
não havendo inscrições, passou-se de seguida à discussão do ponto 1. ---------------------------------------
------------ 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 1 – Informação do Presidente da Câmara 
relativa à Atividade Municipal no período compreendido entre 07/02/12 a 28/03/12; --------------------------
---------------- 

Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para proceder à sua primeira intervenção: -------------------
------ 
 
 
 
 
 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Faz referência às áreas da educação e da juventude, 
enaltecendo o trabalho realizado, dando como exemplo os acordos de cooperação assinados com as 
associações de pais demonstrando o sucesso desta parceria. ---------------------------------------------------------
---- 
Indica que o documento apresentado destaca igualmente outras atividades da política de educação e 
juventude, tais como Olimpilhavo, Encontro Interescolas, entre outros envolvendo vários parceiros e jovens. 
- 
Em relação ao Parque de Ciência e Inovação informa que o Governo emitiu a Declaração de Impacto 
Ambiental, sendo este um passo formal muito importante para promover uma estrutura de investigação 
empresarial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- FLOR AGOSTINHO: Realçou a adesão das pessoas à programação apresentada no Centro Cultural 
de Ílhavo, demonstrando que através deste Centro as pessoas têm a possibilidade de aceder próximo de 
casa a cultura de grande relevo. ------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
Regista a comunicação da Câmara Municipal ao Ministério das Finanças da sua situação financeira 
comentando que esta se encontra em moldes previstos e de acordo com a realidade. Subscreve a 
informação do Presidente no que respeita à necessidade de existirem mais auditorias, anuais, 
preferencialmente, mas também a outros órgãos públicos, tais como empresas públicas.  ---------------------
--- 
AMANTINO CAÇOILO: Realça a participação do Presidente em ações relevantes para a economia do mar 
como Presidente da Associação Oceano XXI, em Helsínquia. Entende ser uma mais valia para o 
conhecimento nas mais diversas áreas da temática marítima. ----------------------------------------------------------
---- 
Destaca a inauguração do Centro de Investigação e Empreendedorismo do Mar – CIEMAR que se destina 
a desempenhar a missão de investigação cultural em estreita relação com o Museu Marítimo de Ílhavo e 
parcerias com as Universidades e seus centros de investigação. Pretende este Centro impulsionar a 
dinâmica de investigação do Museu ampliando-a e tornando-a mais criativa. ---------------------------------------
- 
DANIEL TAVARES: Faz referência à envolvência dos jovens nas mais diversas atividades ligadas às áreas 
da juventude e educação. Indica que estas atividades demonstram a diferença do que são politicas ativas 
para jovens daquilo que somente se pretende cumprir calendário. -----------------------------------------------------
--- 
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PEDRO MARTINS: Relativamente à economia do mar entende que as suas principais áreas de 
intervenção devam ser o setor das pescas e a proteção da costa. Embora reconheça a importância de 
eventos denominados de regata, entende que se deva apostar mais em apoios à pesca local e outros que 
venham a gerir riqueza na economia local. -----------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
Solicita esclarecimentos sobre a criação de bolsas de estacionamento na sequência das obras no RUCHI 
dado a sua carência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Relativamente ao relatório apresentado pela IGAL destaca que a indicação desta à que os Orçamentos 
deveriam ser elaborados de forma diferente da que tem sido apresentada. ------------------------------------------
--- 
Felicita o Presidente pelas novas funções de Vice-Presidente da ANMP. ---------------------------------------------
--- 
No âmbito da visita do Administrador de Benguela a Ílhavo, relembra que a cidade está geminada com 
muitas outras do 1.º mundo, mas nenhuma do chamado 3.º mundo, comentando que seria uma mais valia 
para ambas pela troca de experiências. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 
PAULO TRINCÃO: A sua intervenção começa por focar questões relacionadas com a cultura onde realça 
o trabalho da Orquestra das Beiras no Centro Cultural. Reconhece qualidade na programação cultural do 
município, sugerindo que esta deveria ser trabalhada com outros de forma a ter programação cultural em 
rede, nomeadamente entre os Centros Culturais do concelho. Reconhecendo que tem havido 
informalmente esse cuidado, apela a que a programação seja feita com o objetivo de cativar mais a 
participação da população, nomeadamente a jovem. ---------------------------------------------------------------------
------------------------- 
Congratula-se a abertura do Centro de Investigação por ser um local de concentração de um espólio 
arquivístico e documental sujeito a investigação. ---------------------------------------------------------------------------
---- 
Apesar de o projeto do Parque Ciência e Inovação ser excecional preocupa-lhe que a sua viabilização se 
torne cada vez mais difícil pelo facto de ter havido suspensão em grande parte dos projetos comunitários 
que não tivessem sido executados em 10% e por isso questiona qual o ponto de situação. ---------------------
-- 
 
 
 
JOSÉ LOUREIRO: Solicita respostas às questões anteriormente apresentadas. -----------------------------------
--- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------
-----2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): No que respeita 
às Inspeções realizadas à Câmara Municipal informa que os Orçamentos apresentados têm sido 
elaborados de acordo com a legislação em vigor e essa foi a resposta apresentada à IGAL. Realça que o 
relatório faz referência à boa gestão da Câmara Municipal, da qual somente se destaca a irregularidade 
feita por trabalho extraordinário executado. Será regularizado através da criação de um Regulamento das 
Associações, onde serão apresentadas regras para a atribuição de apoios a estas, nomeadamente os 
acordos de cooperação.  
Explica que no âmbito da obra do RUCHI estão previstas seis bolsas de estacionamento e que entretanto 
só está adquirido o terreno para a construção de uma, visto que se aguarda a venda de outros terrenos 
pelos seus proprietários. Explica que o projeto contempla ordenação no que respeita ao estacionamento. -
--------- 
Responde ao membro Amantino Caçoilo que o Fórum do Mar tem um trabalho específico de 
internacionalização, especificando que através de um programa comunitário brevemente irão trazer a 
Portugal uma comitiva de empresários europeus em que quatro dias irão trabalhar numa plataforma de 
negociação com empresas portuguesas no Fórum do Mar para estimular, promover e potenciar 
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oportunidades de negócio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Informa que a Comunidade Intermunicipal está a finalizar um projeto de poupança hídrica por razões 
financeiras e ambientais, e que brevemente será tornado pública. -----------------------------------------------------
--- 
Em relação às geminações, indica que não é fácil a sua concretização com países PALOP, exemplificando 
cãs várias tentativas falhadas com Moçambique e Guiné. Com Angola torna-se mais difícil dada a 
inexistência de poder local e por isso o Administrador de Benguela deslocou-se à região no sentido de 
obter aprendizagem nesta área e principalmente num âmbito regional. -----------------------------------------------
----------- 
Agradece as referências mencionadas pelo membro Paulo Trincão, informando que o Parque de Ciência e 
Inovação é um projeto que está em curso cumprindo o seu cronograma com meio milhão de euros 
investidos. O financiamento deste projeto vem dos dezanove acionistas, de fundos comunitários e da 
banca, realçando que não há dinheiro do Estado. --------------------------------------------------------------------------
--- 
Em resposta ao membro Pedro Martins justifica que o corte das árvores da Av. José Estêvão se deve à 
necessidade de libertação de espaço público e a segurança dos cidadãos, visto que as raízes se 
encontravam a destruir os passeios dificultando mobilidade sendo estas árvores compensadas por outras. 
-- 
No que respeita ao Parque de Campismo diz que está a demorar mais tempo porque das soluções 
apresentadas, aquela que se destaca é a de não haver investidor privado interessado. Pretende-se que o 
Parque tenha uma solução sustentável o mais breve possível. ----------------------------------------------------------
---.   
Responde ao membro José Loureiro que o fecho dos onze lavadouros se deveu à sua baixa utilização e 
aos custos de energia e de água inerentes e às questões ambientais respeitantes ao despejo das suas 
águas. -- 
Em relação à obra do Supermercado Continente informa que o parque público informa se encontra 
praticamente finalizado e os investimentos privados estão dentro do cronograma apresentado à Câmara. --
-- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que não havendo inscrições submeteu-se de imediato à discussão do seguinte ponto da Ordem de 
Trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se passou à discussão do ponto 2 da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------
----------- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 2 – Apreciação e Votação da Prestação de 
Contas – (Relatório e Contas) da CMI/2011, bem como da Proposta de Aplicação do Resultado 
Líquido do Exercício de 2011; --------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento; --------------------------------------
------ 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE: Sumariamente informar que 2011 foi um ano positivo na gestão 
financeira da Câmara Municipal pela redução da dívida, na contenção de despesa de funcionamento, no 
recebimento de fundos comunitários e que contribuiu para o desenvolvimento do município e qualidade de 
vida dos cidadãos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 
 
 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
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1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
JOSÉ LOUREIRO: Solicita esclarecimentos sobre os valores apresentados referentes às dívidas a 
fornecedores e às transferências para as Juntas de Freguesia. ---------------------------------------------------------
---  
Constata que há valores de avençados mais elevados que o salário do Presidente da Câmara, 
questionando qual a razão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
PEDRO MARTINS: Verifica que se mantém um fundo de maneio negativo. Reconhecendo que há atraso 
na disponibilização das verbas do QREN constata a elevada dívida de curto prazo. -------------------------------
------- 
Entende ser grave a dívida a curto prazo e a fornecedores, principalmente para as pequenas e médias 
empresas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Embora seja uma época de contenção considera que tem havido gastos elevados em festas e atividades 
recreativas, tais como o Festival do Bacalhau, Mar agosto, entre outros. Em contrapartida verifica que o 
valor atribuído às Bolsas de Estudo é insuficiente para as despesas atuais. -----------------------------------------
--------- 
Constata que as verbas atribuídas para as Juntas de Freguesias não são relevantes. ----------------------------
--- 
Sabendo que os investimentos são realizados de forma contínua verifica que na área central e mais urbana 
da Gafanha da Encarnação e Gafanha da Nazaré têm sido bastante reduzidos, exemplificando com a 
zona do antigo Mercado da Gafanha da Nazaré que carece de requalificação. -------------------------------------
---------- 
EDUARDO CONDE: Considera que o relatório apresentado é bastante rigoroso. Sobre as obras realizadas 
e da sua avaliação destaca as obras na EN 109, Pavilhão da Gafanha da Encarnação, Unidades 
Comerciais da Costa Nova e a Frente Ria. ------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
Destaca projetos de elevada importância como sendo o Festival do Bacalhau e o Plano Municipal de 
Intervenção Educativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Dos documentos apresentados realça que o endividamento é aceitável numa perspetiva empresarial. 
Verifica que a cobertura de encargos financeiros é equilibrada. ---------------------------------------------------------
--- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente para responder 
às questões colocadas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Em relação à divida 
explica que esta é dividida em diferentes tipologias. Sobre os dados dos vencimentos explica que há erro 
nos valores apresentados, porque há a regra de que os avençados não devem receber mais do que os 
Vereadores. Dado o mapa apresentado ser elaborado pelos serviços, dos quais confia, serão prestados 
esclarecimentos assim que possível. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Relativamente às verbas atribuídas às Juntas de Freguesias indica que os valores são claros e sem 
necessidade de explicação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Responde ao membro Pedro Martins que a gestão do município é feita num todo, isto é não há distinção 
entre freguesias, mas sim de planeamento de investimento para o mandato e para o município. Por isso, 
indica que não irá alimentar comparações entre freguesias desvirtuando realidades. -----------------------------
--- 
Termina dizendo que continuará a trabalhar para o desenvolvimento integrado e equilibrado do município 
através da gestão sustentável da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------
---- 
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O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
PEDRO MARTINS: Reitera a sua anterior intervenção esclarecendo que reconhece ter havido 
investimentos através de uma gestão integrada do município, mas na área central da Gafanha da Nazaré 
do qual tem um projeto de requalificação daquela zona há falta de investimento. ----------------------------------
----------------------- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------
-----3ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Explica que à 
semelhança da apresentação da candidatura do RUCHI também foi feita uma para a Gafanha da Nazaré, 
mas tendo sido chumbados os primeiros dois projetos foi impossibilitado por definir um projeto por casco 
antigo do Município e daí a razão de somente existir em Ílhavo. No entanto, apresentou-se novo projeto 
denominado de Mais Ílhavo, mas devido à perda de condição financeira nada avançou. No entanto temos 
o projeto bem encaminhado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por maioria com dezassete votos a favor (16 PSD e 1 do 
membro Domingos Vilarinho), seis abstenções dos membros do PS e um voto contra do membro da CDU. 
Para efeitos imediatos esta deliberação foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------
--- 
DECLARAÇÃO DE VOTO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
“Nas contas de 2011, a situação é em geral semelhante à do ano anterior, ou seja, mantém-se um Fundo 
de Maneio negativo, as dívidas a curto prazo quase nos 17,9 milhões de euros reconhecendo no entanto 
que existe um atraso na disponibilização das verbas do QREN. --------------------------------------------------------
---- 
Estes factos podem conduzir a dificuldades de planeamento e gestão financeira e no pior cenário podem 
resultar dificuldades de tesouraria da autarquia. Também neste ano de 2011 manteve-se um nível elevado 
de endividamento do município, valor superior a 30 milhões de euros, representando uma dívida 
consolidada de 26,3 milhões de euros apesar de neste capítulo se reconhecer um esforço de redução de 
dívida de médio e longo prazo. Facto que a nosso ver é fortemente criticável por ser fator que conjugado 
com outros potencia grandes constrangimentos ao nosso tecido empresarial é o montante já acima 
referido de quase 18 milhões de euros de dívida de curto prazo, a maior parte da qual diz respeito a dívidas 
a fornecedores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
Não defendemos uma gestão sem dívida, pois a mesma é necessária ao investimento público que 
potencie melhores condições de vida às populações, mas defendemos o cumprimento escrupuloso das 
obrigações financeiras do município enquanto exemplo de uma ética de boas práticas que gera 
confianças junto daqueles que lidam com a Administração Pública. --------------------------------------------------
--------------------------- 
A redução da atividade económica de que já falamos à um ano, aí está em todo o seus esplendor. Em 
2011 a redução de receitas de taxas e licenças de construção é disso exemplo. -----------------------------------
--- 
Do lado da despesa notamos uma redução significativa das verbas destinadas às políticas sociais tendo 
sido gastos apenas pouco mais de 100 mil euros em 2011. -------------------------------------------------------------
---- 
Mantém-se a nosso ver uma aplicação exagerada de verbas em festas e atividades lúdico e recreativas. 
Em 2011 o valor consumido pelas iniciativas Mar agosto, Festas do Município, Festival do Bacalhau foi 
superior a 250 mil euros e nos eventos realizados nos Centros Culturais, apesar de alguma contenção, 
ascenderam aproximadamente a 200 mil euros. O valor de cerca de 8 mil euros despendido na atribuição 
de Bolsas de Estudo fica muito aquém das necessidades que se fazem sentir neste domínio devendo 
aumentar-se o número de Bolsas de Estudo a conceder aos mais carenciados na linha do que tem sido 
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proposto pelo PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Persistiu-se na não criação do conselho Municipal de Juventude, órgão que entendemos de grande 
importância para a participação dos jovens na vida municipal e como escola das virtudes da democracia. -
-- 
Nota-se também uma ausência de investimento ao nível do tecido urbano nas áreas mais centrais da 
Gafanha da Nazaré, assim como na Gafanha da Encarnação, o que pode comprometer uma visão de 
conjunto do Município e comprometer a necessidade de repartir equitativamente o esforço de investimento 
por todas as freguesias do concelho, pelo menos ao nível da requalificação das áreas urbanas. --------------
--- 
Concluindo, no balanço da ação deste Executivo Camarário no ano 2011 não obstante não concordarmos 
com todas as medidas adotadas, apesar de como acima exposto algumas terem ficado por concretizar, 
entendemos que o esforço de captação das verbas do QREN e consequente tradução em obra que trará 
reflexos positivos para a população ilhavense, assim como o facto de se registar alguma redução da 
dívida de médio e longo prazo e das despesas de funcionamento, são estas últimas razões para que os 
membros do PS na assembleia Municipal de Ílhavo tenham optado pela abstenção. -----------------------------
----------------- 
04 de abril de 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Ass) Membros do PS da Assembleia Municipal de Ílhavo.” ---------------------------------------------------------------
--- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 3 – Apreciação e Votação da Primeira Revisão 
ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2012; -----------------------------------------------------------
---------- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------
------ 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Indica que o documento apresentado é um 
procedimento administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que não havendo inscrições submeteu-se o ponto a votação. -------------------------------------------------------
----------- 
 
 
 
 
VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por maioria com os vinte e três votos dos membros do (16) 
PSD, (7) PS a favor e um (1) voto contra do membro da CDU. Para efeitos imediatos esta deliberação foi 
aprovada em minuta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 4 – Apreciação e Votação do Novo Modelo de 
Gestão Dominial da Urbanização Plenicoope. ----------------------------------------------------------------------------
----- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento, --------------------------------------
------1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE: Explica que a proposta é objetiva nos seus considerandos em 
que após muitas reuniões com as entidades responsáveis e os proprietários das frações da urbanização 
chegaram à proposta de solução em acabar com o direito de superfície e entregar a propriedade dos 
terrenos onde estão implantados os edifícios aos donos das frações e integrar no domínio privado da 
Câmara aquele espaço de uso público para que a Câmara assuma a gestão de custos de manutenção e 
conservação. Indica que após a aprovação da Assembleia Municipal se dará inicio a vários atos formais 
legais até à escritura, prevendo-se que nos próximos cinco meses se encerre este dossier. --------------------
--- 
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O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
-----RUFINO FILIPE: Passados trinta anos deste o início do projeto desta Urbanização é com satisfação 
que verifica entendimento a Câmara Municipal e o elevado número de proprietários. -----------------------------
--------- 
FLOR AGOSTINHO: É com satisfação que verifica a resolução de um problema existente há vários anos, 
possibilitando o bom entendimento entre os seus moradores, nomeadamente no que respeita à 
manutenção do referido espaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
PEDRO MARTINS: Reconhecendo a resolução do referido problema, pergunta se toda a área de 
arruamentos fica em domínio público. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra Presidente para responder às 
questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE (RESPOSTA AOS MEMBROS): Confirma que o espaço de 
arruamento será de domínio público. ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que não havendo inscrições submeteu-se o ponto a votação. -------------------------------------------------------
----------- 
VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação 
foi aprovada em minuta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
Dado adiantar da hora e por também já se ter atingido a hora de audição do público, deu-se de 
imediato a palavra ao mesmo: -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
IDALINA REPRESENTANTE DO BLOCO C DA URBANIZAÇÃO PLENICOOPE: Sendo a área em causa 
transferida para espaço público qualquer pessoa poderá estacionar o seu veículo, pergunta se poderão 
gerir esse espaço favoravelmente ao bloco. ----------------------------------------------------------------------------------
---------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Câmara para responder às questões 
apresentadas pelo público: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
PRESIDENTE DA CÂMARA: Explica que a área ao transitar para pública torna-se de todos, significando 
que aqueles que lá residem terão de gerir esse espaço com aqueles que também usufruem dele. ------------
-------- 
 
O Presidente da Mesa informou que terminado a discussão da Ordem do Dia e como não havia público 
para intervir, deu por finda a reunião pelas 00H45 do dia. ----------------------------------------------------------------
---- 
 
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que eu, Carlos Sarabando, 1º Secretário, redigi, 
subscrevi e assinei conjuntamente com o Sr. Presidente da Mesa. ----------------------------------------------------
--- 
 
O Presidente da Mesa____________________________________ 
 O 1º Secretário_________________________________________ 
ESTA ATA FOI APROVADA POR UNANIMIDADE, NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 15/06/12. 
 


