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ATA Nº 01/2015 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE FEVEREIRO DO 
ANO DOIS MIL E QUINZE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal 
de Ílhavo no Salão Nobre dos Paços do Município, destinada à análise dos seguintes pontos da Ordem do Dia:------
--  
Ponto 1 - Informação do Presidente da Câmara relativa à Atividade Municipal no período compreendido entre 
31/10/14 a 12/02/15; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----  
Ponto 2 – Eleição do Presidente de Junta de Freguesia, representante dos Presidentes de Junta de Freguesia do 
Município para o “XXII Congresso da ANMP”, a realizar nos dias 27 e 28/03/15 em Troia”; --------------------------
-- 
Ponto 3 - Apreciação e votação da Abertura de “Concurso Público Internacional para o Fornecimento Contínuo de 
Energia Elétrica às Instalações Alimentadas em Média tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE) e Baixa tensão 
Normal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Ponto 4 - Apreciação e votação do Plano de Ação para a Energia Sustentável – PAES/ÍLHAVO.-----------------------
-- 
COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa ficou constituída pelo seu Presidente, Fernando Maria Paz Duarte e pelo 
primeiro secretario, Carlos Sarabando e em substituição da segunda secretaria Margarida S. Marcos, Carlos 
Ferreira. PRESENÇA DO EXECUTIVO: Por parte do Executivo estiveram presentes nesta reunião o Presidente 
da Câmara Fernando Caçoilo e os Vereadores Marcos Ré, Paulo Costa, José Vaz, Ana Bastos e António Pedro 
Martins. Esteve ausente a Vereadora Beatriz Martins.--------------------------------------------------------------------------
------------------------ 

FALTAS:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Sofia Senos, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente do Município. 
Por esse motivo é substituída, por Rafael Vaz;-----------------------------------------------------------------------------------
--- 
Margarida S. Marcos, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente do 
Município. Por esse motivo é substituída, por Carlos Ferreira. ---------------------------------------------------------------
--- 

Embora não tenha sido substituído, o membro Luís Leitão apresentou justificação da sua falta, que foi aceite.-------
-- 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: Fernando Maria Duarte, Carlos Sarabando, Hugo Lacerda, Bárbara 
Coelho, António Flor Agostinho, Rafael Vaz, António Pinho, Carlos Ferreira, João Bernardo, Júlio Barreirinha, 
Sérgio Lopes, Eduardo Conde, Carla Lima, Emanuel Costa, Lurdes Faneca, Hugo Rocha, Irene Ribau Esteves, 
João Roque, Amantino Caçoilo, João Campolargo, Carlos António Rocha, Augusto Rocha, e Luís Diamantino. ----
--------A reunião teve início às 21H00.--------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
PÚBLICO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
O Presidente da Mesa deu a palavra ao público, tendo havido as seguintes intervenções: --------------------------------
-- 
JORGE PEREIRA: Pede a seguinte informação: A recente obra levada a cabo na Ponte de ligação à Praia da 
Barra de colocação de pinos delimitando a zona de peões e velocípedes, em sua opinião, coloca em causa a 
integridade das pessoas. Pergunta, qual a entidade responsável pela referida intervenção.-------------------------------
--- 
LEOPOLDO OLIVEIRA: Tendo vindo recentemente a público, uma futura intervenção no atual Mercado 
Municipal da Praia da Barra, pergunta se está previsto um espaço provisório para que os vendedores possam 
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continuar a sua atividade comercial no decorrer das obras, bem como qual o período da sua  duração.----------------
--- Igualmente, pretende obter esclarecimentos sobre a utilização do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, visto 
constatar que da lista dos espetáculos previstos para o 1º. Trimestre de 2015, somente um, terá lugar neste Centro 
Cultural, comentando que há disparidade na distribuição de espetáculos entre este Centro e o de Ílhavo. -------------
-- 
Findas as intervenções, o Presidente da Assembleia dá a palavra ao Presidente da Câmara para responder 
às questões colocadas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
PRESIDENTE DA CÂMARA: Começa por informar o munícipe Jorge Pereira que a obra indicada é da 
responsabilidade da Ascendi, Auto Estradas da Costa de Prata, S. A. Também a Câmara Municipal já pediu 
explicações s/ o assunto, não tendo até ao momento obtido respostas. Informa ainda que, no âmbito da mobilidade 
estão previstos vários corredores de pistas cicláveis, destacando aquele que liga o nó de acesso à empresa Friopesca 
e praias. Nessa ambiência, foi proposto à Ascendi a procura de uma solução que complemente todos estes fatores, 
tendo a Câmara Municipal manifestado em reunião disponibilidade para toda a sua colaboração. Constatada a 
finalização da obra sem qualquer consulta, a Câmara Municipal informou a Ascendi da necessidade de efetuar 
alguns ajustes de forma a melhorar a referida intervenção, aguardando a sua implementação. -------------------------
----Em resposta ao munícipe Leopoldo Oliveira, informa que se prevê brevemente o início da obra, sendo o prazo 
estimado de execução de 100 dias. Igualmente informa que se considera uma alternativa provisória para os 
vendedores do referido mercado. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
No que respeita à programação anual dos Centros Culturais, considera positivo o trabalho prestado pela atual 
equipa, mas devido à acumulação de tarefas, informa que esta será brevemente reforçada em elementos, 
aumentando a qualidade do serviço prestado. -----------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Ata n.º 06/2014: Submetida a votação foi aprovada por maioria de votos com dez abstenções.--------------------------
- 
Ata n.º 07/2014: Submetida a votação foi aprovada por maioria de votos com três abstenções, de membros  que 
não estiveram presentes na reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
Ata n.º 08/2014: Submetida a votação foi aprovada por maioria de votos com três abstenções de membros  que não 
estiveram presentes na reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Ata n.º 09/2014: Submetida a votação foi aprovada por maioria de votos com duas abstenções de membros  que 
não estiveram presentes na reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------------------------------
--- 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- 
CARLA LIMA: Destaca a vitória do partido syriza nas eleições da Grécia, por entender que é uma manifestação 
contra as medidas de austeridade levadas a cabo por toda a Europa, mostrando coragem na busca da alternativas, 
indo ao encontro de investimentos, criação de emprego e recuperação de serviços públicos de qualidade. Apela a 
que Portugal tenha a mesma visão, promovendo também uma mudança de mentalidades. ------------------------------
-- 
JOSÉ FIRMINO: Referindo a problemática do petcock na Gafanha da Nazaré, fruto das políticas implementadas 
pela Administração do Porto de Aveiro – APA e do alheamento da Câmara Municipal a esta situação, bem como 
ao estudo inconclusivo apresentado pela Universidade de Aveiro – UA, diz que manifestamente a população exige 
um maior empenhamento por parte dos representantes autárquicos.---------------------------------------------------------
--------- 
SÉRGIO LOPES: Saúda a eleição da nova direção da comissão política concelhia do PSD, saudando os 
dirigentes recém-empossados na pessoa do membro da Assembleia Municipal, Carlos António Rocha, por 
entender ser importante para a democracia local a discussão das diferenças ideológicas para o bem comum que são 
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os interesses para Ílhavo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
Lamenta a falta de apoio prestado à população da Gafanha da Nazaré na obtenção de mais esclarecimentos para a 
resolução dos seus problemas, nomeadamente na questão da movimentação de petcock. Realça que o PS tem 
acompanhado de perto esta situação, exemplificando com a apresentação de soluções, tais como, a criação de 
barreiras verdes entre a zona portuária e habitacional, bem como os apelos efetuados junto dos responsáveis 
portuários e dos dirigentes autárquicos, cuja reação foi lenta  tornando todo o processo moroso em prejuízo da 
população.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Fruto das continuas ações implementadas pela população, constata que se chegou finalmente a negociações com 
vista a introduzir alterações urbanísticas necessárias para movimentar as referidas cargas de forma correta e legal, 
consolidando a atividade portuária com a qualidade e bem-estar da população. Nunca se pediu para parar a 
atividade, o que se pede é para minimizar riscos de saúde publica para as populações.-----------------------------------
-- 
JOÃO ROQUE: É com satisfação que verifica que a pressão dos interessados, foi aceite para que fosse 
implementada uma alternativa provisória aquando das obras no Mercado da Praia da Barra.----------------------------
--- 
No que respeita à problemática do petcock subscreve a intervenção do membro Sérgio Lopes.--------------------------
-- 
FLOR AGOSTINHO: Enaltece a sessão alusiva à economia do mar apresentada pela Ministra do Mar e das 
Pescas na Universidade de Aveiro, o país tem nova visão nesta temática, promovendo-a, cativando novos 
investimentos através de instrumentos no quadro 20x20. Paralelamente foram apresentados projetos e 
investimentos já previstos, dando como exemplo o ECO-MARE que potenciará o crescimento do setor e 
desenvolvimento da região. ------------  
EDUARDO CONDE: Embora haja necessidade de equilíbrio económico, constata que tem havido um 
crescimento da economia portuguesa, dando como o exemplo do aumento das exportações.-----------------------------
------------------ 
ANTÓNIO PINHO: Exemplificando através da problemática associada ao transporte do petcock enaltece a 
prática da cidadania pela população. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
Sabendo que há um conjunto de autarquias a devolver uma percentagem do IRS aos seus munícipes, considera 
importante que Ílhavo tenha postura semelhante, tal como na redução do IMI em função do agregado familiar.-----
-- 
HUGO ROCHA: Como membro do Conselho Municipal de Segurança enaltece a posição da Câmara Municipal 
ao se manifestar atempadamente no processo de licenciamento do transporte de petcook.--------------------------------
----- 
Sendo pública a proposta de Lei de Financiamento dos Bombeiros em que obriga as Câmaras Municipais a 
financiarem em locação dos seus corpos de bombeiros, na qual a ANMP se manifestou contra, questiona qual a 
posição do executivo municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Assembleia dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Começa por 
informar que os temas relacionados com o petcock e com o Mercado da Barra serão abordados na prestação de 
informações alusivas à atividade municipal, bem como não fará quaisquer comentários à politica grega.--------------
------------------- 
Reforça a intervenção do membro Flor Agostinho ao dizer que no Fórum Náutico foram explicadas boas 
experiências de âmbito económico. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Em termos políticos considera a questão do IRS, tal como indicada pelo membro António Pinho, discutível, por ser 
necessário encontrar o equilíbrio. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Por não haver uma análise cuidada à nova Lei de Segurança, não poderá apresentar considerações conforme 
solicitadas pelo membro Hugo Rocha. No entanto, indica que o apoio da Câmara Municipal aos Bombeiros é 
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elevado, nomeadamente, com a aquisição dos terrenos para as obras do Novo Quartel e demolição do atual.----------
- 
O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que 
se inscreveram: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS -----------------------------------------------------------------------------------------
---- 
CARLA LIMA: Relembra que as politicas aplicadas na Europa não demonstram bons resultados, tanto ao nível da 
economia como da sociedade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 1 - Informação do Presidente da Câmara relativa à 
Atividade Municipal no período compreendido entre 31/10/14 a 12/02/15; --------------------------------------------- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: ---------------------------------------------
-- 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Salienta uma atividade municipal rica nas diferentes 
áreas da cultura, educação e outros, fruto do trabalho de equipa e de objetivos definidos para o desenvolvimento 
local. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
O Presidente da Mesa abriu como habitualmente inscrições, tendo-se registado os seguintes intervenientes: --
- 
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ----------------------------------------------------------------------------------------- 
JOÃO CAMPOLARGO: No âmbito dos contratos interadministrativos elogia o trabalho feito entre a autarquia e 
as Juntas de Freguesias durante o ano 2014. ------------------------------------------------------------------------------------
- 
SÉRGIO LOPES: Quanto ao tema petcock reforça a sua anterior intervenção.-------------------------------------------
--- 
Manifesta-se contra a proibição do parqueamento das auto caravanas na Rua dos Banhos na Praia da Costa Nova, 
sem haver alternativas para os caravanistas estacionarem. Bem como a confusão no lançamento da obra de 
requalificação do Mercado da Praia da Barra. Em relação à primeira questão, não foi dada alternativa adequada à 
referida proibição,  parecendo que os turistas não são bem–vindos, quando considera, que são uma mais valia para 
a dinamização da economia local. Quanto à segunda, concorda com a obra de requalificação, no entanto, discorda 
da falta de acompanhamento aos vendedores e respetivos clientes, visto que as informações foram parcas e sempre 
apresentadas só após serem questionadas. Considera esta postura uma desorientação no diálogo e de falta de 
planeamento, visto que somente depois de reclamado pelos vendedores, foi tornado público a existência de um 
espaço temporário para aqueles que tem no Mercado o seu local de rendimento.------------------------------------------
--- 
JOÃO BERNARDO: Sabendo que o Conselho Municipal de Educação tem de reunir com regularidade, conforme 
regulamento, questiona qual o motivo porque desde o inicio do mandato não tenha havido qualquer convocatória 
de reunião e conclui, que esta postura demonstra a ausência de projeto definido para a educação. ---------------------
----- 
JOÃO ROQUE: Solicita mais uma vez esclarecimentos quanto ao tema alusivo ao petcock.---------------------------
- 
EDUARDO CONDE: Da sua análise verificou um decréscimo no número de pessoas que solicitam apoio ao 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, aproveitando para questionar se o principal 
motivo se deve ou não há necessidade de recorrer ao mesmo ou se significa desistência.---------------------------------
--------------- 
Baseando-se nos eixos do Conselho Local de Ação Social, questiona se há avaliação para a implicação das 
medidas aplicadas nos resultados obtidos. ---------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
Analisados os resultados apresentados do absentismo e desistência escolar, que considera elevados, pergunta quais 
as razões para tão elevada percentagem. -----------------------------------------------------------------------------------------
- 
CARLOS ANTÓNIO ROCHA: Agradece a felicitação da sua eleição como Presidente da Comissão Politica 
Concelhia do PSD. E aproveita para dizer que em conjunto com a sua equipa, está disponível para trabalhar com 
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todos, em prol do Município de Ílhavo. ------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Partilha a opinião do colega João Campolargo no que respeita aos acordos intermunicipais, sendo este um fator 
decisivo para que as Juntas de Freguesia possam fazer melhor pela sua terra. ---------------------------------------------
--- 
Quanto à obra do Mercado da Praia da Barra, verifica que em qualquer processo em que se envolvam vários 
intervenientes existem sempre desenvolvimentos globais em busca do melhor para todos.-------------------------------
--- 
Relativamente ao Skate Park, questiona a Câmara perguntando qual a calendarização prevista para as suas obras 
de requalificação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Sendo público o concurso para a obra de requalificação da Rua D. Manuel Trindade Salgueiro na Gafanha da 
Nazaré, pergunta qual o período de execução e quais as alternativas encontradas para minimizar os transtornos 
que esta necessária requalificação irão causar.-----------------------------------------------------------------------------------
--------- 
Finaliza, discordando da intervenção do membro Sérgio Lopes relativamente ao alheamento da Câmara Municipal 
e Junta de Freguesia relativamente à problemática do petcock, visto que sempre se promoveu o diálogo entre todos 
os intervenientes, de forma a serem estabelecidas conclusões e metas a concretizar.--------------------------------------
------ 
BÁRBARA COELHO: Destaca a sensibilidade do executivo nas diversas áreas de gestão municipal, conforme 
descrição apresentada na atividade municipal, sendo esta proveitosa para a população.----------------------------------
--- 
Considera fundamental materializar conceitos em ações temáticas, dando como exemplo Coastwatch Europe, 
ações de sensibilização e educação ambiental, entre outros.-------------------------------------------------------------------
----------- 
IRENE ESTEVES: Da área da educação salienta a festa de natal destinada às crianças do pré-escolar e do 1.º 
ciclo pelo envolvimento de todas as escolas, salientando o teatro e os valores da sociedades e do relacionamento 
com os livros, numa época dominada pela era digital.--------------------------------------------------------------------------
------------- 
Realça o Olimpilhavo pelo envolvimento ao nível do desporto e pela colaboração dos alunos do secundário do 
município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Finaliza destacando aspetos importantes para a rotina da comunidade escolar, tais como a entrega das bolsas de 
estudo, atribuição de verbas aos agrupamentos para o expediente e limpeza do pré-escolar e 1.º ciclo e a assinatura 
dos acordos de cooperação entre a Câmara Municipal e Associações de Pais.----------------------------------------------
--- 
FLOR AGOSTINHO: Dá relevância a projetos e obras previstos ou em desenvolvimento no município, dando 
como exemplo a alteração do estudo urbanístico do lugar da Carvalheira, beneficiação e requalificação do Cais da 
Gafanha de Aquém, bem como a colaboração para que a Festa da Vista Alegre seja integrada no Inventário 
Nacional do Património Cultural e Imaterial.------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Lamenta o aproveitamento político retirado com o início das obras do Mercado da Praia da Barra, quando através 
do diálogo a Câmara Municipal tem resolvido todos os problemas em discussão. -----------------------------------------
-- 
ANTÓNIO PINHO: Enaltece o projeto da “ Viagem Sriptorium Medieval” e a parceria entre o Museu Marítimo 
e a Fundação Eng. António Pascoal na abordagem de temáticas marítimas.------------------------------------------------
------ 
Questiona se o concelho tem acompanhado a evolução e aposta na área do turismo.--------------------------------------
--- 
CARLA LIMA: Realça o processo de licenciamento do transporte de petcock, entendendo que a Câmara 
Municipal deveria ter tido uma postura mais pró-ativa perante um assunto que causa mal-estar social. Compreende 
que se deva incentivar e dinamizar a economia, mas nunca os interesses financeiros estarem acima da saúde e do 
bem-estar dos munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Apesar de verificar uma ligeira diminuição nas solicitações de apoio ao Fundo de Apoio a Famílias e Indivíduos 
carenciados, constata que os pedidos referentes ao apoio no pagamento de água aumentaram. Considera que o 
Fundo não resolve os problemas vigentes e que poderá ser agravado caso a água passe para gestão de privados. ----
- 
Questiona, qual a posição da Câmara na privatização dos serviços de recolha de resíduos sólidos.---------------------
-- 
Termina, solicitando esclarecimentos sobre a elevada cobrança de impostos por parte do executivo e se este está 
disponível para os baixar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
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): Lamenta que da 
atividade municipal, a oposição tenha deturpado o diálogo entre a Câmara Municipal e os interessados na gestão 
do Mercado da Praia da Barra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------  
Das referências feitas aos Acordos dos Contratos Interadministrativos concorda claramente com os mesmos. --------
-- 
Em resposta ao membro Sérgio Lopes, informa que há alternativas ao estacionamento das autocaravanas, 
nomeadamente na zona delimitada para esse fim junto ao relvado da Costa Nova ou Parques de Campismo, 
chamando à atenção para a implementação de regras de zelo na utilização do espaço público. Reafirma que há 
incentivos à visita dos turistas ao município, comprovados pelo elevado número de visitantes aos espaços culturais 
e museológicos, prevendo-se um maior aumento com a abertura de novas infraestruturas, tais como o Museu da 
Vista Alegre, Teatro Vista Alegre e Ecomare. -----------------------------------------------------------------------------------
----------- 
Quanto à obra prevista para o Skate Park, informa que a estrutura devido à idade e uso teve necessidade de ser 
retirada por questões de segurança. Estimando-se que nos próximos meses se possa avançar com nova estrutura. 
Quanto á obra de requalificação da Rua Manuel Trindade Salgueiro, na Gafanha da Nazaré, será um bom exemplo 
de requalificação urbana e faseada, pelo que permitirá boa circulação do trânsito.-----------------------------------------
--- 
Responde à intervenção do membro Carla Lima que a Câmara Municipal não tem nada a opor a privatização da 
recolha de resíduos urbanos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
No que respeita à obra do Mercado da Praia da Barra informa que está previsto o seu inicio para breve, sendo 
necessário coordenar as diversas situações legais e de gestão corrente para que o seu funcionamento se proceda 
normalmente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Sumariamente em relação ao petcock explica que a Câmara Municipal dialogou e participou em várias reuniões de 
trabalho procurando soluções e medidas a aplicar, relembrando que o Edital para o pedido de licenciamento não foi 
dado a conhecer formalmente ao executivo.---------------------------------------------------------------------------------------
--- 
De seguida, passou a palavra ao Vereador Paulo Costa para prestar esclarecimentos, às questões da área 
social, e turismo, pelouros que estão a seu cargo: ----------------------------------------------------------------------------
--- 
PAULO COSTA: Em resposta aos membros Carla Lima e Eduardo Conde sobre a diminuição de utilizadores do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, vem informar que a quebra nos apoios escolares 
se deve a um maior rigor por parte dos agrupamentos escolares evitando as falsas informações, bem como à 
contabilização do apoio como rendimento, fazendo com que o apoiado opte pelo rendimento de Inserção Social. ----
- 
Considera o apoio do Fundo como transitório numa fase de vida em que a família necessita, para que novamente 
volte a encontrar estabilidade e não como solução para os problemas sociais.-----------------------------------------------
--  
Quanto à CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens informa que as escolas continuam a ser o principal 
sinalizador de 1.ª linha da Comissão, surgindo a dúvida se a diminuição dos processos se deve à diminuição de 
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casos ou à diminuição das sinalizações dos mesmos.----------------------------------------------------------------------------
----------- 
Termina, dizendo que os dados disponíveis na área do turismo são trabalhados pelo INE – Instituto Nacional de 
Estatística, mas que dos indicadores municipais pode afirmar que a procura por Ílhavo tem aumentado. --------------
-- 
O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que 
se inscreveram: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS -----------------------------------------------------------------------------------------
---- 
JOÃO BERNARDO: Reitera a sua abordagem ao facto de o Conselho Municipal de Educação ainda não ter tido 
qualquer reunião no decorrer deste mandato, não cumprindo as normas regimentais.-------------------------------------
---- 
Em relação à reabilitação da sede do Illiabum, onde também se encontra sedeada a delegação da Segurança Social 
e sobre a qual foi anunciado, pelo responsável da Segurança Social de Aveiro, no ato de inauguração, que não será 
paga nenhuma renda, pergunta se o clube será compensado pela Câmara Municipal por essa ausência. ---------------
--- 
SÉRGIO LOPES: Lamenta que os argumentos apresentados pela oposição sejam sempre desqualificados pelo 
executivo, não contribuindo para o diálogo. --------------------------------------------------------------------------------
------ 
Embora a solução provisória para funcionamento do Mercado da Praia da Barra aquando das suas obras esteja 
assegurada, constata que no início do processo essa solução não tinha sido equacionada demonstrando ausência de 
planeamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
Considera os argumentos apresentados sobre a postura da Câmara Municipal em relação ao petcock inócuos, 
mantém a sua opinião e claramente ficou aqui demonstrado, em como houve alheamento por parte do executivo e 
que só a pressão da população permitiu que os interlocutores no processo resolvessem o problema em discussão.----
- 
JOÃO ROQUE: Reafirma que foi o movimento da população o promotor ao pressionar os interlocutores para que 
fossem tomadas medidas preventivas no processo petcock.--------------------------------------------------------------------- 
CARLOS ANTÓNIO ROCHA: Reafirma que houve ativa participação da Junta de Freguesia e da Câmara 
Municipal em todo o processo petcock, promovendo sempre o diálogo com todos os interlocutores através de 
diversas reuniões ocorridas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Presidente da Mesa: Informa que se chegou à hora Regimental para encerramento dos trabalhos. Propõe à 
Assembleia a continuação da reunião até esgotar a Ordem do Dia.-----------------------------------------------------------
---- 
Colocada a proposta a votação foi aprovado continuar os trabalhos por maioria com três abstenções.-------------------
- 
Findas as segundas 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): Começa por explicar 
que a renda pelo espaço da Segurança Social é paga à Câmara Municipal de Ílhavo com base num protocolo 
assinado com o Illiabum Clube, sendo este ressarcido.--------------------------------------------------------------------------
--- 
Reafirma novamente que todas as reuniões de trabalho, não são publicitadas, mas sim trabalhadas ao encontro de 
medidas que promovam melhorias.------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
Termina, realçando a análise orçamental, visto que nenhuma abordagem foi feita pelos membros dizendo que a 
percentagem de execução de receita foi o valor mais alto dos últimos anos rodando os 81%. A despesa de 
pagamentos e não compromissos foi de 75% e nas grandes opções do plano o nível efetuado foi de 88%, reduzindo 
a dívida a fornecedores para menos de 1 milhão de euros e das entidades bancárias para 16,3 milhões.----------------
----- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 2 - Eleição do Presidente de Junta de Freguesia, 
representante dos Presidentes de Junta de Freguesia do Município para o “XXII Congresso da ANMP”, a 
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realizar nos dias 27 e 28/03/15 em Troia”; ------------------------------------------------------------------------------------
- 
É entregue à Mesa a seguinte proposta conforme abaixo se transcreve:------------------------------------------------- 
“PROPOSTA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Atenta a necessidade de eleger um Presidente de Junta de Freguesia para participar no XXII Congresso da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses (A.N.M.P), propõe-se, nos termos da praxis adotada por esta 
Assembleia, a designação de João Campolargo, Presidente de Junta de Freguesia de S. Salvador, para em 
representação das Juntas de Freguesia do Município participar no referido evento.----------------------------------------
--- 
Ílhavo, 27 de fevereiro de 2015-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Esta proposta apresentada pelo grupo do PSD, foi subscrita por todos os membros na Assembleia.---------------------
-- 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que não 
tendo havido inscrições se efetuou de imediato a votação secreta.--------------------------------------------------------- 
VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por maioria com vinte e um votos a favor e três votos em 
branco. Para efeitos imediatos esta deliberação foi aprovada em minuta. ----------------------------------------------
- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 3 - Apreciação e votação da Abertura de “Concurso 
Público Internacional para o Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica às Instalações Alimentadas em 
Média tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE) e Baixa tensão Normal. --------------------------------------------
- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: ---------------------------------------------
-- 
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Inicia a sua intervenção explicando que no âmbito da 
CIRA foi decidido nomear grupos de trabalho para criar escalas no sentido de rentabilizar e reduzir custos nos 
vários consumíveis, tais como; energia, telecomunicações, seguros e resíduos sólidos urbanos, para em conjunto se 
proceder à preparação de um concurso em cada área.---------------------------------------------------------------------------
---- 
O primeiro em análise diz respeito à energia e tem a dimensão de plurianual, tendo no caso de Ílhavo uma 
dimensão financeira da competência da Assembleia Municipal para que posteriormente se proceda a um concurso 
internacional, sendo a proposta apresentada simples e clara.-------------------------------------------------------------------
---  
O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais. Por não 
se verificarem inscrições submeteu-se o ponto a votação. -------------------------------------------------------------------
------ 
VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação foi 
aprovada em minuta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 4 - Apreciação e votação do Plano de Ação para a 
Energia Sustentável – PAES/ÍLHAVO. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento, tendo este dado a palavra ao 
Vereador Marcos Ré, responsável pelo pelouro onde se insere, para prestar esclarecimentos: --------------------
- 
MARCOS RÉ: Contextualiza dizendo que as Câmaras Municipais pertencentes à CIRA tomaram a decisão de 
levar a cabo o Plano em discussão liderado pela Câmara de Águeda com a colaboração da Câmara Municipal de 
Ílhavo. O Plano pretende encontrar os mecanismos que permitirão reduzir as emissões de CO2 em 20%. Nesse 
sentido estão a decorrer um conjunto de trabalhos para que as Câmaras Municipais possam concorrer a várias 
iniciativas comunitárias contempladas no quadro 2020, de forma a intervir nesta área para que se consiga atingir 
esse objetivo. Para tal ter-se-á de encontrar uma metodologia para que possam ser abrangidas entidades públicas e 
privadas, nomeadamente industriais.----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
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O Presidente da Mesa abriu como habitualmente inscrições, tendo-se registado os seguintes intervenientes: --
-1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ----------------------------------------------------------------------------------------
- 
JOÃO ROQUE: Informa que o grupo do PS votará favoravelmente por entender que qualquer medida favorável à 
melhoria do ambiente deve ser acarinhada. No entanto, considera o Plano apresentado pobre por se assimilar a um 
trabalho académico comum, visto não mencionar medidas concretas, objetivos definidos e quantificados, ausência 
de parâmetros de avaliação, bem como falta de incentivos generalizados à sociedade.------------------------------------
--  
FLOR AGOSTINHO: Em relação às medidas de ação compreende que serão essas a articular todo o plano e que 
será o financiamento a aprovar o motor das mesmas.---------------------------------------------------------------------------
----  
HUGO ROCHA: Considera positiva a implementação do Plano em discussão por futuramente contribuir para 
uma melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.-------------------------------------------------------------------------------
---------- 
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Vereador Marcos Ré para 
responder às questões colocadas: ------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
2ª INTERVENÇÃO DO VEREADOR MARCOS RÉ (RESPOSTA AOS MEMBROS): Esclarece que o 
trabalho desenvolvido pela CIRA contempla várias fases sendo o documento em análise uma delas. Responde ao 
membro João Roque dizendo que posteriormente serão aplicados todos os passos que mencionou, sendo a atual fase 
de reunir dados sobre a realidade de cada concelho.-----------------------------------------------------------------------------
---  
O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que 
se inscreveram: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ----------------------------------------------------------------------------------------- 
JOÃO ROQUE: Reforça que as referências que fez ao Plano pretenderam torná-lo mais completo e proveitoso 
para o município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação foi 
aprovada em minuta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa anuncia que, terminada a discussão da Ordem do Dia desta Sessão dá por finda a reunião 
pelas 01H25, do dia seguinte, 28/02/15. ------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que eu, Carlos Sarabando, 1º Secretário, redigi e vai ser 
assinada por mim e pelo Presidente da Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------
- 

  
 
O Presidente da Assembleia ______________________________________ 
 
 
 
O 1º Secretário____________________________________________________ 
 
 
 
ESTA ATA FOI APROVADA POR MAIORIA, NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30/04/2015. 
 


