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ATA Nº 03/2013-2017
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA DEZANOVE DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E
TREZE --Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano dois mil e treze, 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 31/08/13 a 16/12/13; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 – Apreciação e Votação das Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o
ano 2014; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Apreciação e votação da autorização prévia e autorização genérica no âmbito da Lei dos
Compromissos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Apreciação e votação das alterações ao Regulamento Interno do parque de Campismo da Praia
da Barra; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 5 – Apreciação e votação de Recrutamento de Novos Postos de Trabalho. ------------------------------------COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa ficou constituída pelo seu Presidente, Fernando Maria Paz Duarte e
pelo primeiro e segundo secretários, Carlos Sarabando e Margarida São Marcos. ----------------------------------------PRESENÇA DO EXECUTIVO: Por parte do Executivo estiveram presentes nesta reunião o Presidente da
Câmara Fernando Caçoilo e os Vereadores Marcos Ré, Paulo Costa, Beatriz Martins, José Vaz, Ana
Bastos e António Pedro Martins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------FALTAS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------João Roque, 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 Hugo Lacerda. -------------------------Uma vez declarada aberta a reunião pelo Presidente da Mesa, procedeu-se de imediato à chamada dos
membros deste órgão, tendo a presença de: Fernando Maria Duarte, Luís Pedro Leitão, Carlos Sarabando,
João Oliveira, Bárbara Gabriel, António Flor Agostinho, Sofia Senos, António Pinho, Júlio Barreirinha, João
Bernardo, Margarida São Marcos, Sérgio Lopes, Eduardo Conde, Daniel Jesus, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ata n.º 02/2013-2017: Submetida a votação foi aprovada por maioria de votos com seis abstenções do
Partido Socialista.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa deu a palavra ao público. Não havendo público para intervir, deu-se de imediato
inicio aos trabalhos da assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------Pelo membro do PS Sérgio Lopes foi apresentado o seguinte:------------------------------------------
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“Voto de Congratulação pela conquista de Diogo Carvalho de Medalha de Bronze em Campeonato Europeu de
Natação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O nadador Diogo Carvalho conquistou no Campeonato Europeu de Piscina Curta, realizado na Dinamarca, uma
Medalha de Bronze na final de 200 metros estilos, a 12 de Dezembro de 2013.-------------------------------------------Considerando que o nadador Diogo Carvalho é natural e residente no Município de Ílhavo, que o resultado obtido
pelo nadador Diogo Carvalho naquele campeonato europeu é muito relevante para a modalidade, para o desporto
português em geral, e um motivo de orgulho para os ilhavenses, propõe-se que a Assembleia Municipal de Ílhavo,
reunida em sessão ordinária a 19 de Dezembro de 2013, aprove congratular o resultado obtido por Diogo Carvalho,
enviando ao mesmo uma mensagem de congratulação remetida por este órgão.-------------------------------------------Os Proponentes,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assinam os Representantes dos Partidos com assento na Assembleia Municipal.--------------------------------------------VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta
deliberação foi aprovada em minuta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------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: --------------------------------------------------------------------------------------------CARLA LIMA: Inicia a sua intervenção afirmando que é mais que sabido que a Câmara Municipal de
Aveiro não irá avançar com as obras indispensáveis no seu Canil e por isso tem necessidade de proceder
à assinatura de um protocolo com a Câmara Municipal de Ílhavo no sentido de alojar os animais
recolhidos nesse município. Questiona de que forma e em que condições vão ser assinadas esse
protocolo. Igualmente, solicita informações sobre qual é o valor recebido por cada animal alojado, bem
como quais são os critérios e condições em que se efetuam os abates dos animais. No que respeita ao
PCI - Parque Ciência e Inovação, uma vez passadas já várias fases de formalidades, tanto de contestação
como as favoráveis, pergunta qual é o ponto da situação deste projeto. ----------------------------------------------------------DANIEL SANTIAGO: Tece algumas considerações sobre a realidade e evolução política, económica e
social do país, dando ênfase às últimas medidas previstas no Orçamento de Estado para 2014 em que
conduz a precariedade e à massificação da emigração dos jovens, contribuindo ainda mais para a
dramática situação em que Portugal se encontra. ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----SOFIA SENOS: Solicita informações actualizadas sobre o desenvolvimento do processo de Revisão do
PDM – Plano Director Municipal de Ílhavo. -------------------------------------------------------------------------------------SÉRGIO LOPES: Dado ser do conhecimento público os diversos protocolos assinados entre a Câmara
Municipal de Ílhavo e outras entidades para a receção de animais e sabendo que o canil tem limites,
pergunta se o mesmo tem ainda capacidade e condições para rececionar mais animais, agora do
município de Aveiro, solicitando ainda informações sobre a sua máxima lotação, bem como qual é a
média de animais abatidos por ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOÃO BERNARDO: Uma vez tornado público o ranking nacional das escolas e tendo como base os
condicionalismos que influenciam essas classificações, verificou que o agrupamento de escolas de Ílhavo
está no final da lista. Por isso, considera importante que a Câmara Municipal se faça ouvir nos Conselhos
Gerais dos quais faz parte, de modo a que sejam tomadas medidas de melhoria que contrariem esses
resultados. EDUARDO CONDE: Tece considerações gerais sobre a economia nacional e o seu futuro
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próximo, demonstrando positividade no mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------FLOR AGOSTINHO: Uma vez que o Tribunal Constitucional chumbou os cortes nas pensões dos
reformados considerado no Orçamento de Estado, lamenta o chumbo porque não vem resolver os
problemas dos Portugueses penalizando-os ainda mais. ------------------------------------------------------------------ANTÓNIO PINHO: Diz ser consensual que a situação da economia portuguesa necessita de uma grande
impulsão, através da criação de melhores condições que lhe permitam inverter a actual conjuntura,
nomeadamente na criação de emprego. ---------------------------------------------------------------------------------------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): Em matéria de Canil,
conhecido como CROACI – Centro de Recolha Oficial de Animais do Concelho de Ílhavo, começa por
responder aos membros Carla Lima e Sérgio Lopes que a Câmara Municipal já tem protocolos com outras
entidades, além da Câmara Municipal de Aveiro. Indica que o canil Municipal respeita integralmente a
legislação em vigor, assim como pode afirmar que o canil da CMI tem todas as condições necessárias e
indispensáveis para acolher os animais recolhidos no nosso município assim como daqueles que detém
protocolo com esta Câmara Municipal, desde que haja vaga. O regulamento do CROACI presta todos os
esclarecimentos sobre o normal funcionamento do mesmo. --------------------------------------------------------------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: Lamenta que as condições do canil não correspondam à realidade demonstrada,
solicitando o melhoramento das mesmas. Apresenta a sugestão para a criação de um grupo de
voluntários que permitam ajudar no tratamento dos animais, nomeadamente através da realização de
passeios com os animais e apoio nas campanhas de adopção destes. Solicita esclarecimentos sobre a
situação do PCI. -----SOFIA SENOS: Considera que lentidão do desenvolvimento do processo PDM tem levado ao atraso na
evolução de outros processos urbanísticos. -----------------------------------------------------------------------------------JOÃO BERNARDO: Lamenta que no passado não se tenham encontrado as melhores soluções para o
planeamento de uma melhor Educação do Município de Ílhavo. Constata ainda que neste Município e
todos aqueles que se encontram sob gestão da Adra são aqueles que pagam a água mais cara do país.
Ílhavo é o 63º concelho em que o preço especifico da agua é mais oneroso. ------------------------------------------------------SÉRGIO LOPES: Demonstra preocupação no cumprimento da missão do canil, isto é no garantir que
todos os animais sejam acolhidos e tratados com a máxima dignidade. -------------------------------------------------------Findas as segundas intervenções, o Presidente da Assembleia dá a palavra ao Presidente da Câmara
para responder às questões colocadas: ----------------------------------------------------------------------------------------2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Disponibiliza-se
para fazer uma visita guiada ao canil com os membros que o desejarem, permitindo que tomem
conhecimento da realidade do mesmo. Enaltece todas as campanhas de adopção de animais através dos
meios de comunicação da Câmara Municipal. Quanto ao PCI espera brevemente poder dar uma resposta
mais concreta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 1 - Informação do Presidente da Câmara
relativa à Atividade Municipal no período compreendido entre 31/08/13 a 16/12/13; -------------------------------------------
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Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: ------------------------------------------Genericamente, informa que passará a explicar a actividade municipal com a colaboração dos Vereadores
responsáveis pelos diferentes pelouros. -----------------------------------------------------------------------------------------Enumera as diversas reuniões tidas desde que tomou posse, bem como as nomeações dos membros
deste executivo nas mais diferentes instituições com quem colabora, nomeadamente a CIRA –
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro entre outras. ------------------------------------------------------------------------------Dá destaque ao concurso das refeições escolares pela sua importância na comunidade, bem como o
início das obras da recuperação e protecção dunar através da reposição de areias. ---------------------------------------Enaltece a atividade do Aquário de Bacalhaus através da atribuição do melhor prémio de arquitectura
pública de Portugal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faz referência ao aumento das Bolsas de Estudo para 25 jovens, demonstrando o seu contributo para a
formação destes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao endividamento do PAEL – Programa de Apoio à Economia Local, explica que a Câmara
Municipal, fruto da redução de custos e da utilização dos Fundos Comunitários tinha em Setembro como
dívida total de 21,9 milhões de euros, prevendo-se que a diminuição desta continue. Igualmente, com base
no cumprimento da Lei dos Compromissos, indica que os pagamentos estão em dia. ----------------------------Realça as obras de saneamento na Gafanha da Nazaré e na Zona Industrial da Mota, do Caminho do
Praião, da Reabilitação da capela da Ermida, Cais de Pescadores da Mota, Edifício Sócio Cultural e
Extensão de Saúde da Costa Nova. ----------------------------------------------------------------------------------------------Termina dizendo que com o apoio das Juntas de Freguesia se realizou com sucesso a Festa de Natal das
Crianças do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Município. ----------------------------------------------------------------------------De seguida deu a palavra ao Vereador Marcos Ré para prestar mais esclarecimentos: -------------------------MARCOS RÉ: Refere que a obra de saneamento na Gafanha da Nazaré envolve um investimento de 10
milhões de euros, sendo que 5 milhões de euros são da responsabilidade direta da Câmara, sem qualquer
comparticipação comunitária, visto não haver disponibilidade de verbas para tal fim. ------------------------------O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo
que se inscreveram: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ---------------------------------------------------------------------------------------------DANIEL SANTIAGO: A Lei n.º75/13 de 12 de Setembro, refere que a Assembleia deve apreciar em cada
sessão ordinária uma informação escrita do presidente da Câmara acerca da atividade desta e da
situação financeira do município.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------HUGO LACERDA: Chama à atenção para a parca sinalização da obra de alargamento da Estrada
Florestal. Quanto ao alargamento do horário do comércio, no período natalício, considera positiva esta
medida, no entanto, a falta de iluminação alusiva à quadra, afasta o potencial cliente para zonas onde
essa ambiência existe, contribuindo para que Ílhavo seja uma cidade fantasma. Por isso, entende que a
Câmara Municipal deve tomar medidas que contrariem essa tendência. -----------------------------------------------------------------------SOFIA SENOS: Relativamente aos Planos de Pormenor da Gafanha da Nazaré Norte e Envolvente Poente,
considera serem da maior relevância para a referida zona, sugerindo que fossem plantadas árvores
frondosas junto à vala prevista. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estando em vigor uma parceria através de protocolo para o edifício da Obra da Criança, questiona qual o
motivo para que a empresa de arquitectura ARX seja responsável por tantos projectos de edifícios
públicos. Demonstra interesse em tomar conhecimento sobre os projectos previstos para o Bairro da Vista
Alegre.-----LURDES FANECA: Reforça a chamada de atenção para a deficiente sinalização nas obras em curso no
município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUÍS LEITÃO: Saúda o facto de o Presidente contar com a colaboração dos Vereadores na prestação de
esclarecimentos da actividade municipal. --------------------------------------------------------------------------------------JOÃO BERNARDO: Subscreve a intervenção do membro Luís Leitão. -------------------------------------------------Aguarda que com o arranque do ano lectivo haja colaboração forte com a comunidade educativa,
possibilitando soluções rápidas nos mais diversificados problemas que possam ocorrer. Relembra os
valores elevados do IMI. Sobre o PAEL, questiona quais os valores por receber. Enaltece a organização da
Festa de Natal para as crianças do Pré-escolar e 1.º Ciclo. ----------------------------------------------------------------JOÃO OLIVEIRA: Questiona se a candidatura para a construção do novo quartel dos Bombeiros
Voluntários de Ílhavo teve ou não sucesso. Questiona quem vai suportar a despesas com o arranjo das
estradas do município motivado pela reposição de areias para o reforço dunar e se as obras ficarão ou
não concluídas em tempo útil para a época balnear. ---------------------------------------------------------------------------------------------FLOR AGOSTINHO: Considera a distribuição dos pelouros pelos Vereadores sensata e correcta. ------------Realça a boa gestão do PAEL, destacando a situação financeira da Câmara Municipal que se encontra
devidamente equilibrada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDUARDO CONDE: Faz referência às obras que se encontram em execução, possibilitando um
crescimento sustentado do município, nomeadamente o saneamento, o edifício sociocultural da Costa
Nova e o Caminho do Praião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------BÁRBARA COELHO: Tece considerações aos investimentos efectuados nas áreas da acção social e
empreendedorismo, pilares importantes para a cidadania. ----------------------------------------------------------------IRENE RIBAU ESTEVES: Enaltece a adjudicação dos serviços de refeições escolares, garantindo
qualidade das mesmas. Conclui que a Festa de Natal foi e é de grande importância para a vivência das
crianças em idade pré-escolar e de 1.º ciclo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------EMANUEL COSTA: Sucintamente, destaca a aposta da Câmara Municipal no desporto formação, visto
que permite aos jovens alternativas para ocuparem saudavelmente o seu tempo livre. Da mesma forma,
realça as Férias Divertidas, Bolsas de Estudo, entre outros. ------------------------------------------------------------------------HUGO ROCHA: Salienta os investimentos na Vista Alegre, os quais potenciam a criação de melhores
condições para receberem os turistas. ------------------------------------------------------------------------------------------Congratula a assinatura do pré-contrato de incubação com a empresa Algaplus, como sinal de
recuperação do tecido económico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chama à atenção para o nível de perigosidade no transporte de produtos químicos na área da APA, dando
como exemplo o petcock. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------CARLA LIMA: Informa que o BE defende a dignidade do trabalho, do salário, de políticas criadoras de
emprego e nesse sentido opõem-se ao aumento do horário para as 40 horas semanais. --------------------------
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Em relação ao PAEL, considera que a análise a este coloca em evidência todas as fragilidades financeiras
da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questiona qual o critério de atribuição de subsídios pontuais às Associações, dado verificar que este
número é elevado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
responder ao membro Hugo Lacerda dizendo que o alargamento do horário de funcionamento do
comércio na quadra natalícia é já um hábito de vários anos. ------------------------------------------------------------------------------------------Considera que a colaboração do gabinete de arquitectura ARX tem sido uma mais-valia para o município,
pela referência nacional que as obras realizadas por este têm tido. Quanto aos projectos da Vista Alegre,
informa que estão disponíveis para consulta na Câmara Municipal. -----------------------------------------------------Responde ao membro Lurdes Faneca que as obras de saneamento são da responsabilidade da AdRA e
da estrada Florestal da Câmara Municipal e os empreiteiros serão chamados à atenção de tal facto. -------------Explica que o PAEL foi uma engenharia financeira extraordinária, cujos juros são baixíssimos,
concordando com a aposta da Câmara Municipal neste programa. -----------------------------------------------------------------------Agradece os elogios tecidos à Festa de Natal das crianças do ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo. ------------------Presta esclarecimentos sobre a candidatura da obra do quartel dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo,
dizendo que esta se encontra a decorrer. ---------------------------------------------------------------------------------------No que respeita ao transporte das areias e à degradação do pavimento, indica que a sua reparação ficou
assumida como responsabilidade da Polis. ------------------------------------------------------------------------------------Sobre o transporte do petcock, informa que a Administração do Porto de Aveiro se encontra a analisar a
situação com o fim de apresentar melhorias. ----------------------------------------------------------------------------------No que respeita à aplicação das 40 horas, comunica que a Câmara Municipal se limitou a aplicar a Lei. -----Dizendo que não há estranheza na atribuição de subsídios pontuais, visto que estes são aplicados quando
necessários, isto é pontualmente, havendo transparência através da sua aprovação, por unanimidade,
pelos executivos camarários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais,
pelo que se inscreveram: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ---------------------------------------------------------------------------------------------DANIEL SANTIAGO: Com base na Lei, relembra que compete à Assembleia Municipal apreciar nas
sessões ordinárias informação escrita pelo Presidente da Câmara da actividade municipal e da situação
financeira do município, bem como deve constar o saldo e o estado das dívidas a fornecedores,
reclamações, recursos hierárquicos e processos judiciais pendentes. Assim, solicita que posteriormente
sejam informados conforme indicado em Lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------SOFIA SENOS: Demonstra que irá consultar os projectos previstos para a Vista Alegre, deixando a
sugestão que pela sua importância estes deveriam ter maior exposição pública. -------------------------------------------------
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LUIS LEITÃO: Embora sendo oposição, demonstra disponibilidade para colaborar em matérias que
entendam ser positivo para o município. ----------------------------------------------------------------------------------------JOÃO BERNARDO: Afirma que o valor do IMI continua a ser muito elevado para a população do
município.--FLOR AGOSTINHO: Sendo a favor das Bolsas de Estudo e das contrapartidas daqueles que
as recebem desempenhem funções em algumas actividades da Câmara Municipal por serem bolseiros,
questiona como tem sido essa experiência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------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): Agradece a
intervenção dos todos os membros da assembleia municipal. -------------------------------------------------------

---------------O Presidente da Mesa informou que dado o adiantado da hora, a discussão dos restantes pontos ficariam
agendados para o dia 27/12/13, dando por finda à reunião pelas 00H55 do dia 20/12/13. --------------------

-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 MAIORIA,COM UMA ABSTENÇÃO DO REPRESENTANTE DO PCP,
NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28/02/2014.

