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ATA Nº 06/2012 
 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE SETEMBRO DO ANO DOIS MIL E 
DOZE  
 
No dia vinte e sete do mês de setembro do ano dois mil e doze, reuniu ordinariamente a Assembleia 
Municipal de Ílhavo no Salão Nobre dos Paços do Município, para realizar a primeira reunião da Sessão de 
setembro destinada à análise dos seguintes pontos da Ordem do Dia: -----------------------------------------------
--- 
Ponto 1 - Eleição do Presidente de Junta da Freguesia para o XX Congresso da ANMP; -------------------------
-- 
Ponto 2 - Debate sobre o XX Congresso da ANMP; ------------------------------------------------------------------------
---- 
Ponto 3 - Informação do Presidente da Câmara relativa à Atividade Municipal no período compreendido 
entre 12/06/12 a 24/09/12; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Ponto 4 - Apreciação e votação da Candidatura ao Programa de Apoio à Economia Local – PAEL; -----------
--- 
Ponto 5 - Apreciação e votação da Aplicação ao Município de Ílhavo da Lei n.º 22/2012 – Reorganização 
Administrativa Territorial Autárquica; -------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Ponto 6 - Apreciação e votação das Despesas de Representação do Pessoal Dirigente. -------------------------
-- 
COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa ficou constituída nos termos do nº. 3, do artigo 20º. do Regimento, 
pelo seu Presidente em Exercício Carlos Sarabando, pela primeira secretária, Maria do Rosário Silva  e 
pelo segundo secretário Júlio Barreirinha.-------------------------------------------------------------------------------------
-----------                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PRESENÇA DO EXECUTIVO: Por parte do Executivo estiveram presentes nesta reunião o Presidente da 
Câmara, José Ribau Esteves, o Vice-Presidente Fernando Caçoilo e os Vereadores, Beatriz Martins, 
Marcos Ré, Paulo Costa, José Vaz e Ana Bastos. --------------------------------------------------------------------------
-------------- 
FALTAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
António Neves Vieira, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar 
ausente do Município. Por esse motivo é substituído, pelo que se lhe segue na lista Carla Rodrigues. -------
------------- 
Hugo Coelho, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente do 
Município. Por esse motivo é substituído, pelo que se lhe segue na lista Mário Ferreira de Almeida. ----------
-- 
Mariana Franco, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente do 
Município. Por esse motivo é substituído, pelo que se lhe segue na lista Manuel Soares.-------------------------
--Paulo Trincão, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente do 
Município. Por esse motivo é substituído, pelo que se lhe segue na lista Sofia Senos. ----------------------------
-- 
Rufino Filipe, Presidente de Junta de Freguesia de São Salvador, apresentou um pedido de justificação de 
falta nesta reunião, por se encontrar ausente do Município. Por esse motivo é substituído pelo vogal da 
Junta de Freguesia, Pedro Rosa Novo. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Susana Diamantino, apresentou uma renúncia de mandato nesta reunião. Por esse motivo é substituído, 
pelo que se lhe segue na lista Joana Caçoilo. ------------------------------------------------------------------------------
---- 
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Joana Caçoilo, apresentou uma renúncia de mandato nesta reunião. Por esse motivo é substituído, pelo 
que se lhe segue na lista José Carlos Almeida. -----------------------------------------------------------------------------
---- 
José Carlos Almeida, apresentou uma suspensão de mandato por 365 dias nesta reunião. Por esse motivo 
é substituído, pelo que se lhe segue na lista Eduardo Arvins. -----------------------------------------------------------
--- 
Uma vez declarada aberta a reunião pelo Presidente da Mesa, procedeu-se de imediato à chamada dos 
membros deste órgão, tendo-se verificado a falta justificada do membro José Loureiro e a presença de: 
Carlos Sarabando, Mário Ferreira de Almeida, Paulo Nordeste, Maria do Rosário Silva, António Flor 
Agostinho, António Pedro Martins, Mário Júlio Ramos, Maria de Lurdes Vieira, Manuel Soares, Daniel 
Tavares, Pedro Parracho, António Pinho, Sofia Senos, Eduardo Arvins, Amantino Caçoilo, Carla Rodrigues, 
Jorge São Marcos, Maria de Fátima Bola, Júlio Barreirinha, Catarina Resende, Pedro Rosa Novo, Manuel 
Serra, Domingos Vilarinho e Eduardo Conde. -------------------------------------------------------------------------------
---- 
A reunião teve início às 21H00. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: ------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Ata n.º 05/2012: Submetida a votação foi aprovada por maioria, com uma abstenção do membro Pedro 
Rosa Novo por não ter estado presente nessa reunião. -------------------------------------------------------------------
--- 
A pedido do Presidente da Câmara Municipal foi solicitado a alteração da data da próxima reunião 
de Assembleia Municipal para 3 de outubro, visto que o limite para apresentar a candidatura ao 
PAEL em plataforma eletrónica é as 00:00 do dia 04 de outubro. --------------------------------------------------
---------------- 
 
 
 
O Presidente da Assembleia em exercício coloca a proposta à votação aos membros desta 
Assembleia, tendo esta proposta sido aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------
----------------------- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------------
---- 
O Presidente da Assembleia deu a palavra aos membros da mesma para as intervenções habituais, 
pelo que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: -----------------------------------------------------------------------------------------
----- 
CATARINA RESENDE: Inicia a sua intervenção comentando a notícia divulgada recentemente pelo 
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, divulgando que o Estado pode e deve racionar o 
acesso a tratamentos mais caros para pessoas com cancro e outras doenças mais graves, considerando 
ser intolerável aceitar tal afirmação. Lamenta tal possibilidade, entendendo que o dever do Estado é ser 
protetor de todos e principalmente dos mais vulneráveis. -----------------------------------------------------------------
- 
Constata que a situação atual da sociedade é bastante complicada, pois além dos impostos altos existe a 
alta taxa de desemprego que deixa muitas famílias em situações desesperantes. Questiona o fato de ter 
sido aprovado recentemente em Assembleia Municipal condições para rececionar investimento no 
concelho, propiciar a criação de emprego, pergunta qual o ponto de situação de tal projeto. -------------------
- 
PEDRO MARTINS: Lamenta toda a situação política do país em que todos opinam tudo e todos e 
nenhuma proposta é apresentada para resolver os reais problemas, demonstrando que aqueles que 
lideram são incompetentes para tal função, visto que apresentam medidas económicas drásticas sem 
constatarem a real situação das famílias e das empresas. Demonstra que o Governo não apresentou até 
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hoje quaisquer reformas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 
JORGE SÃO MARCOS: Solicita informações sobre o ponto de situação do restaurante do Mercado 
Municipal da Costa Nova. No que respeita à proposta nacional de reduzir o número de fundações 
existentes, questiona qual a situação no concelho de Ílhavo. Dado não verificar novas informações sobre o 
assunto, consta que a revisão da Lei Autárquica ficará sem efeito. -----------------------------------------------------
--- 
FLOR AGOSTINHO: Pergunta qual a previsão para a gestão do Porto de Aveiro, nomeadamente no que 
respeita à programada greve de trabalhadores num período de doze meses. Igualmente tece comentários 
relacionados com a situação atual do país no que respeita à política, economia e sociedade. -----------------
-- 
ANTÓNIO PINHO: Considera o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida 
inapropriado, conforme foi já referenciado pelo membro do PS. Igualmente tece alguns comentários 
relacionados com a situação atual do país nomeadamente no que respeita à política, economia e 
sociedade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
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): Em relação aos 
comentários do membro Catarina Resende em relação ao parecer do Conselho Nacional de Ética para as 
Ciências da Vida subscreve-os inteiramente, referindo que este é inapropriado. Lamenta que assuntos de 
grande importância para o país estejam a ser geridos por quem demonstra pouco interesse ou muita 
incompetência para tal, dado que serviço público deve ser considerado prioritário. Constata que a partir do 
momento em que se começou a retirar responsabilidade, capacidade financeira, política e competências 
em diferentes áreas ao poder local se iniciou o caminho errado do Estado para o descontrolo das contas 
públicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Aproveita igualmente para responder ao membro Catarina Resende, dizendo que a unidade industrial 
referenciada, está em processo evolutivo. ------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Responde ao membro Jorge São Marcos dizendo que no município de Ílhavo não existe qualquer 
Fundação de regime jurídico. Quanto à Lei da Reforma Autárquica encontra-se estacionária, lamentando 
que não tenha tido a evolução necessária, dizendo que as próximas eleições autárquicas deverão decorrer 
com o modelo ainda em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
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: Relembra que foram vários os responsáveis ao longo dos anos e dos mais variados 
Governos que contribuíram para a instabilidade verificada nos nossos dias e perante isso necessitamos de 
um Governo forte para democraticamente contribuir para o equilibro do país. ---------------------------------------
--- 
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): Comenta que é 
sabido que foram vários que contribuíram ao longo dos anos para a situação atual, mas atualmente é 
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necessário olhar em frente e contribuir para um melhor desenvolvimento do país. ---------------------------------
------------------ 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 1 – Eleição do Presidente de Junta de 
Freguesia para o XX Congresso da ANMP; --------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
De seguida, foi apresentado à Mesa a seguinte proposta, conforme se transcreve: --------------------
“PROPOSTA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Atenta a necessidade de eleger um Presidente de Junta de Freguesia para participar no XX Congresso da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), propõe-se a designação de Domingos Manuel 
Ferreira Vilarinho, Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo, para em representação da 
Assembleia Municipal de Ílhavo participar no referido evento. -----------------------------------------------------------
---- 
Ílhavo, 27 de setembro de 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------
----Ass: O Grupo PSD” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que não havendo inscrições submeteu-se este ponto a votação secreta. ----------------------------------------
----------- 
VOTAÇÃO: Submetido a votação secreta, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta 
deliberação foi aprovada em minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------
-----O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 2 – Debate sobre o XX Congresso da 
ANMP; -------- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------
------ 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Dados os temas em discussão no XX Congresso da 
ANMP serem de elevada importância para os municípios, entende esta Câmara ser importante ouvir a 
opinião de todos no que respeita a estas matérias relacionadas com a Autonomia do Poder Local, 
Financiamento do Poder local e a Reorganização Territorial do Estado. Pretende-se demonstrar a 
importância do Poder Local para as pessoas, para a democracia como exercício próximo e direto dos 
cidadãos, sendo cada vez mais importante para a proximidade das pessoas e subsequente para o 
contributo em recuperar o país da situação atual em que se encontra. ------------------------------------------------
- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
ANTÓNIO PINHO: Considera que a ANMP defende o Poder Local e que as suas críticas devem ser 
construtivas, permitindo uma importância de grande relevo para a sociedade local. ------------------------------
--- 
Finaliza dizendo que o país necessita de contributos positivos e, como tal, dever-se-á trabalhar de forma 
global e não individual permitindo o desenvolvimento local. --------------------------------------------------------------
--- 
FLOR AGOSTINHO: Considera importante refletir sobre os documentos apresentados que contêm 
informações válidas do Poder Local, pois não foram estes que originaram a crise económica em que se 
vive. Em relação ao documento que faz referência à situação financeira, indica que tomou conhecimento 
do novo Quadro de Financiamento, denominado de Politica de Coesão, em que há estratégias para o 
destino das verbas a investir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
PAULO NORDESTE: Considera interessantes os documentos apresentados. Questiona qual a articulação 
com o “Documento Verde” e com a revisão da Lei Eleitoral. -------------------------------------------------------------
---- 
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JORGE SÃO MARCOS: Sobre o documento apresentado da “Autonomia do Poder Local”, pergunta quais 
as alterações previstas para esta Câmara sobre a redução de Dirigentes. -------------------------------------------
--- 
PEDRO MARTINS: Perante a temática da Reorganização Territorial Administrativa e sabendo que em 
Ílhavo o assunto é pacífico, comenta dizendo que em outros municípios o cenário é bem diferente. Diz 
ainda, que sendo a Lei de Reorganização, em que situação ficarão as propostas de criação e extinção de 
freguesias no território nacional. Por isso, lamenta que se legisle sem verificar outras vertentes aplicadas 
na prática. --------- 
 
 
 
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): Considera que a 
ANMP  
apresenta contributos positivos sem deixar de assinalar o que está errado e necessita de ser alterado, 
apresentando proposta alternativa conforme documentos apresentados. --------------------------------------------
--- 
Sobre a intervenção do membro Flor Agostinho explica que até ao final do ano o país terá de alterar a Lei 
da Finanças Locais, conforme memorando da Troika e que o documento apresentado expõe as principais 
ideias. Refere várias propostas a incluir na revisão da lei, nomeadamente o IVA Turístico que pretende 
ajudar principalmente os municípios do Algarve que têm custos mais altos pelo elevado número da 
população sazonal. Defende que os municípios devam ter autonomia financeira. ----------------------------------
------------------ 
No que respeita aos Fundos Comunitários explicam o novo modelo, informando que os interessados 
deverão rapidamente apresentar propostas para não serem reduzidas as possibilidades do país na 
conquista dessas verbas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Responde ao membro Paulo Nordeste que o tema relacionado com a Lei Eleitoral não foi incluída nos 
assuntos a discutir no Congresso por este se ter de focar em assuntos atuais prioritários e também pelo 
facto deste tema se encontrar estacionário. ----------------------------------------------------------------------------------
---- 
Quanto ao Livro Verde, pela mesma razão de não existirem contributos, não foi considerado como leitura 
de apoio aos assuntos em discussão do Congresso. Refere que a posição da ANMP é crítica em relação 
ao Livro Verde. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
Em relação ao tema “Autonomia do Poder Local” explica ao membro Jorge São Marcos que é essa 
autonomia democrática que permite aos eleitos locais exercerem determinadas competências e o que tem 
vindo a acontecer é que o poder central tem apresentado condicionalismos nas mais variadas matérias. 
Considera que o poder Local forte tem de ser autónomo, sem retirar do Estado mecanismos que corrijam 
os erros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos membros da Assembleia para as intervenções habituais, 
pelo que não havendo inscrições procedeu-se de imediato à discussão do ponto seguinte da Ordem 
de Trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 3 –- Informação do Presidente da Câmara 
relativa à Atividade Municipal no período compreendido entre 12/06/12 a 24/09/12; --------------------------
---------------- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------
------ 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Começa a sua intervenção por destacar o Protocolo 
entre a Universidade de Aveiro, titular do projeto, a Administração do Porto de Aveiro, entidade que cede o 
terreno e a Câmara Municipal de Ílhavo que cofinancia a obra e participará na gestão de uma das 
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valências do Eco-Mar. Explica que este projeto é muito importante, esperando que através de 
financiamento comunitário contratado, da finalização da fase de adjudicação da obra, seja um elemento 
muito importante para a Universidade, para apoio a vida selvagem e para o município que tem várias 
competências na área do mar, bem como para a economia e conhecimento do mar, sendo este projeto 
âncora do Cluster do Mar.  
Faz referência ao “Ílhavo Sea Festival” pelo seu sucesso extraordinário, pela organização, pelas parcerias 
envolvidas e pela participação da população, sendo reconhecido como um evento de excelência. -----------
--- 
Finaliza realçando o Plano Municipal de Intervenção Educativa 2012/2013 que está em desenvolvimento 
com o arranque do ano letivo vigente, com parcerias positivas para o bom funcionamento do sistema 
educativo e com a devolução das competências desde o dia 01 de agosto ao Ministério da Educação. 
Embora tenha sido desenvolvida a competência, indica que foi tomada a decisão de efetuar por 
administração direta, para o corrente ano letivo o programa de Atividade de Enriquecimento Curricular já 
implementado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Comunica que já chegou a maior parte da verba do Programa Operacional da Região Centro que 
cofinanciou a obra do Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo. ---------
--- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que se inscreveram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 
 
 
PAULO NORDESTE: Apela a um maior cuidado de limpeza junto ao Posto de Turismo da Costa Nova, 
bem como na sua zona marginal. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
Solicita mais esclarecimento sobre o Protocolo com a Universidade de Aveiro relativamente à Inovadomus. 
--PEDRO MARTINS: Questiona se os atrasos burocráticos não poderão colocar em causa a instalação da  
unidade industrial prevista na ZIM. Solicita igualmente esclarecimentos sobre os valores envolvidos na 
transação do restaurante do Mercado da Costa Nova e o privado. -----------------------------------------------------
-- 
CATARINA RESENDE: Congratula-se com a organização do “Ílhavo Sea Festival”, tanto na parte dos 
voluntários envolvidos, como na população em geral que participou no evento. Realça a passagem de 
mais um aniversário da Biblioteca Municipal, destacando o seu dinamismo contribuindo assim para o 
desenvolvimento do concelho. Questiona se no contexto social em que se vive, a habitação social não 
deverá ser uma preocupação da Câmara Municipal. Diz que a nova reorganização de trânsito na Rua 
Cimo de Vila em sua opinião não trouxe grandes melhorias, mas sim trazido constrangimentos aos 
residentes. ----- 
FLOR AGOSTINHO: Enaltece o protocolo celebrado com a Inovadomus, o qual possibilitará a reabilitação 
de uma moradia no centro de Ílhavo. Destaca o Parque Desportivo da Costa Nova, como sendo um pólo 
de atração para a prática do desporto, prevendo que esta obra permitirá igualmente a reabilitação da 
referida zona. Diz também que é com satisfação que verifica a aquisição de um terreno de apoio para 
estacionamento, de forma a evitar constrangimento com o novo ordenamento de trânsito na Rua Arcebispo 
Pereira Bilhano. Enaltece as obras realizadas no Casco Antigo de Ílhavo, contribuindo assim para o 
embelezamento da cidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
MÁRIO JÚLIO: Faz referência a toda a programação da “Rádio Faneca” por esta ter convidado as 
pessoas a participar nesta ação que permitiu reviver hábitos antigos. Tece vários comentários positivos às 
diferentes atividades organizadas pela Câmara Municipal e que tiveram lugar neste verão, dando especial 
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destaque ao “Ílhavo Sea Festival”. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
MARIA FÁTIMA BOLA: É com satisfação que verifica que a temática Educação é prioritária ao Executivo 
desta Câmara através da implementação do Plano Municipal de Intervenção Educativa. ------------------------
--- 
Das várias ações implementadas nesta área destaca o Programa de Bolsas de Estudo, a Biblioteca 
Municipal, AEC’s entre outros. Da sua análise, conclui que posteriormente as crianças serão 
recompensadas na sua formação e participarão voluntariamente em atividades organizadas pela Câmara 
Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Congratula-se por toda a dinâmica e qualidade na área da educação, pois o resultado no futuro é 
favorável ao desenvolvimento de Ílhavo. Finaliza a sua intervenção, perguntando quais as consequências 
verificadas na implementação do Plano Municipal de Intervenção Educativa. ---------------------------------------
------------------ 
AMANTINO CAÇOILO: Tece alguns considerandos relacionados com a temática marítima, realçando a 
atribuição da Bandeira Azul às praias do município, erosão intensa nas praias, limpeza e segurança, entre 
outros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
DANIEL TAVARES: Enaltece as várias atividades desportivas coordenadas com as educativas pela 
importância que estas têm no crescimento das crianças, nomeadamente o Desportilhavo e o Festival da 
Natação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Congratula-se por a Câmara Municipal estar atenta às necessidades dos jovens através de melhorias de 
grafismo no seu site da Internet e por aderir às redes sociais. Apesar das dificuldades de promoção de 
várias atividades para jovens é com satisfação que a Câmara colabora intensamente com as associações 
do município promovendo várias ações que foram integradas na Semana Jovem. Igualmente enaltece o 
Programa Municipal de Ocupação de Jovens por permitir aos mesmos tomar conhecimentos de novas 
realidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Finaliza a sua intervenção dando os parabéns a todos os voluntários e não voluntários, pela sua 
capacidade de trabalho promovendo o sucesso do Ílhavo Sea Festival. ----------------------------------------------
------------------- 
PEDRO PARRACHO: Como forma de promover a regeneração da antiga Escola Primária Ferreira Gordo, 
os serviços da Segurança Social foram transferidos para o edifício da Câmara Municipal, demonstrando 
concordância com tal localização. É com satisfação que verifica a colaboração de entidades privadas no 
projeto Desporto para Todos promovendo o desporto e a saúde. -------------------------------------------------------
- 
 
 
 
 
Finaliza destacando o projeto Movimento Maior que permitiu um bom envelhecer, visto que apresenta 
sempre atividades que contrariam grandemente a solidão. --------------------------------------------------------------
-- 
ANTÓNIO PINHO: Destaca a ligação ao Mar como elemento de identificação do concelho nas suas mais 
diferentes vertentes, tais como: divulgação do concelho, económica, entre outros. --------------------------------
--- 
Em relação ao ordenamento do trânsito, chama à atenção para a necessidade de tal medida na Freguesia 
da Gafanha da Nazaré proporcionando qualidade aos residentes e a todos os utilizadores. Devido ao 
incumprimento do Ministério da Educação foram-lhe devolvidos as competências, solicita mais 
esclarecimentos sobre a implementação do programa de Atividades de Enriquecimento Curricular 
coordenada com os Agrupamentos de Escolas. ----------------------------------------------------------------------------
---- 
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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): Começa por 
explicar que as situações a corrigir na Costa Nova são verdadeiras e que há sempre empenho em as 
corrigir. --------------- 
Quanto ao projeto da Inovadomus explica que adquiriram uma casa no centro de Ílhavo com o objetivo de 
a reabilitar na sua traça original, sendo sede da unidade de laboratório de técnicas construtivas à moda 
antiga e um “show-room” dessas mesmas técnicas, contribuindo para a nova área de reabilitação de 
edifícios, nomeadamente em centros históricos. A Câmara tornou-se parceira para apoiar com trabalho 
técnico e financeiramente. A Câmara Municipal assumiu o compromisso de comparticipar no valor de 80 
mil euros e com o retorno no valor de 40 mil euros, recebendo cerca de 250m2 de área para domínio 
público e o quintal que será integrado totalmente nesse espaço público. Juntamente a este processo está 
incluído o valor de imposto municipal de transações. ----------------------------------------------------------------------
------------------------ 
Responde ao membro Pedro Martins dizendo que há matérias a serem regularizadas pela Câmara 
Municipal e pela empresa, encontrando-se empenhados para proceder à sua implementação. No que 
respeita à devolução das Competências ao Ministério explica que os incumprimentos foram em questões 
essenciais, nomeadamente em relação às obras nas escolas e gestão administrativa de recursos 
humanos. ---------------- 
Responde ao membro Catarina Resende dizendo que a atual realidade, veio confirmar que a aposta de 
apoiar arrendamento social é mais correto do que implementar habitação social no município. ----------------
- 
Chama à atenção de todos para a grave situação de pré-aviso de greve com a duração de 12 meses dos 
trabalhadores dos Portos Comerciais, prejudicando gravemente os portos mais próximos, Aveiro e Figueira 
da Foz. Indica que se está a implementar mecanismos de relação institucional de forma a reverter esta 
situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo 
que não havendo inscrições deu-se por finalizado este ponto. ------------------------------------------------------
----------- 
Dado o adiantar da hora e por também já se ter atingido a hora de audição do público, deu-se de 
imediato a palavra ao mesmo: -------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
PAULO CORREIA: Em relação à conhecida marina “do cunha” dos pescadores profissionais, pergunta se 
a Câmara Municipal tem previsto algum projeto para recifes artificiais. -----------------------------------------------
----- 
O Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Câmara para responder às questões 
apresentadas pelo público: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
PRESIDENTE DA CÂMARA: O denominado Cais de Pescadores que fica nas imediações da empresa 
“Testa e Cunha” está integrado no Programa Polis, encontrando-se esse projeto em fase de finalização do 
mesmo. A execução deste projeto está dependente do futuro do Programa Polis no que respeita ao seu 
financiamento. Aguarda por um futuro positivo para terminar com os cais provisórios atualmente existentes 
criando melhores condições para a prática piscatória. --------------------------------------------------------------------
---- 
O Presidente da Mesa informou que dado a adiantado da hora e depois de ouvido o público, deu por finda 
a reunião pelas 00H50 do dia 28 de setembro ficando agendada a próxima reunião para o dia 03 de 
outubro, para continuar os trabalhos da ordem do dia --------------------------------------------------------------------
---------------- 
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Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que eu, Maria do Rosário, 1º Secretária em 
Exercício, redigi, subscrevi e assinei conjuntamente com Carlos Sarabando, Presidente da Mesa em 
Exercício. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
O Presidente da Mesa em Exercício ____________________________________ 
   
O 1º Secretária _________________________________________ 
ESTA ATA FOI APROVADA POR MAIORIA, COM A ABSTENÇÃO DO MEMBRO JOSÉ LOUREIRO, NA 
REUNIÃO REALIZADA NO DIA 23/11/12. 
 


