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ACTA Nº. 208
Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil e nove pelas vinte e
uma horas e vinte minutos reuniu-se, no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
a Assembleia Municipal de Olhão em Sessão Ordinária convocada em nove de
Fevereiro de dois mil e nove, sob a presidência do Deputado Municipal Sr.
Filipe Manuel Severino Afonso Ramires e secretariada pelos Srs. Deputados
Municipais José Salvador Mendes Segundo e Juvenália da Conceição
Figueiredo Bentes respectivamente 1º e 2ª Secretários, com a seguinte Ordem
de Trabalhos constante da convocatória que se junta e que ficará a fazer parte
integrante na presente acta (Doc.nº. 1)................................................................
Ponto 1 – Apreciar a informação do Presidente da Câmara sobre a actividade
municipal, ao abrigo da alínea e) do nº. 1 do artº 53º da Lei nº. 169/99 de 18 de
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro;.................................
Ponto 2 – Aprovar, sob proposta da Câmara a alteração à Organização dos
Serviços Municipais, ao abrigo das alíneas a)e o) do nº. 2, do artº. 53º. da Lei
nº. 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5A/2002 de 11 de Janeiro;.......................................................................................
Ponto 3 – Aprovar, sob proposta da Câmara o Regulamento para atribuição de
Subsídio de Arrendamento do Município de Olhão, ao abrigo da alínea a) do nº.
2 do artº. 53º. da Lei nº. da Lei nº. 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção
que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro;......................................
Ponto 4 – Aprovar, sob proposta da Câmara a desafectação de uma parcela
de terreno com a área de 65m2, situado na frente dos prédios nºs 102,104 e
106 que sitam na Av. 5 de Outubro em Olhão, do domínio público para o
privado do Município, ao abrigo da alínea b) do nº. 4 do artigo 53º. da Lei nº.
169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5A/2002 de 11 de Janeiro;......................................................................................
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Ponto 5 – Aprovar, sob proposta da Câmara, a alteração do artº. 73 – A nº. 1 d
o Regulamento da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, ao abrigo
da alínea e) do nº. 2 do artº. 53º. da Lei nº. 169/99 de 18 de Setembro, com a
redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro;......................
Ponto 6 – Apreciar, o Relatório anual de actividades e avaliação, elaborado
pela Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco,
relativo ao ano de 2008, enviado a esta Assembleia Municipal, nos termos do
disposto no artº. 18, alínea h) do nº. 2, da Lei 147/99 de 1 de Setembro.............
Estiveram presentes os seguintes deputados municipais:....................................
Filipe Manuel Severino Afonso Ramires, Ivone Viegas Cruz da Almeida, José
Manuel Gonçalves Coelho, Juvenália da Conceição Figueiredo Bentes,
Lourenço Pires Mendonça, João Luís Relvas Henrique Charrão, Tiago de
Oliveira Guiomar, José Salvador Mendes Segundo, Carla Maria Antunes
Caramujo, Maria do Carmo Correia Conceição, José Agostinho Socorro
Queiroz, José Marcelino Correia Castanheira, Vanda Maria Filipe Guerreiro,
Artur Clemente Valente, Hilário Manuel Ribeiro Dias Viegas, José Costa
Afonso, Joana Maria Marcelino Soares, Hugo Pádua Cruz Henrique Charrão,
Cláudia Isabel Viegas Nascimento, Vanda Isabel Guerreiro Bernardo, Maria
Gracinda Rendeiro, Manuel Rodrigues Martins, Custódio José Barros Moreno,
Carlos Alfredo Lopes Soares e José Marcelino Dias.............................................
Faltou a Sra. Deputada Isabel Maria da Silva Marques........................................
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, informou de seguida, do expediente
recebido e que se encontra arquivado em pasta própria, tendo já distribuído
fotocópias dos documentos recebidos e considerados mais importantes.............
Antes do período dedicado à Ordem de Trabalhos, deram entrada na Mesa da
Assembleia os seguintes documentos (em anexo), que após apreciação
mereceram as seguintes decisões:......................................................................
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Doc- A- Voto de pesar, apresentado pela bancada do PS, pelo falecimento do
antigo deputado desta Assembleia Municipal, José Júlio Neto Viegas de Sousa,
documento que se junta cópia e que ficará a fazer parte integrante da presente
acta........................................................................................................................
Foi admitido por unanimidade................................................................................
Posto à votação foi aprovado por unanimidade.....................................................
Em seguida foi aguardado um minuto de silêncio em sua memória e do facto
vai ser dado conhecimento aos seus familiares....................................................
Ainda antes da Ordem de Trabalhos, foram apresentados os seguintes
assuntos: ...............................................................................................................
A sra. deputada municipal da bancada da CDU, Vanda Bernardo falou dos
outdoors sobre a educação e teceu algumas considerações sobre a falta de
creches..................................................................................................................
Falou ainda em relação às cheias em Moncarapacho e perguntou para quando
as obras para evitar a repetição daquela calamidade...........................................
A sra. deputada municipal da bancada do PPD/PSD, Ivone Almeida, falou
sobre as manifestações de preocupação e desespero dos pescadores da
Fuzeta pelo facto de não lhes serem atribuídas licenças aos mesmos.
Perguntou ainda o que é que a Câmara pode fazer para ajudar a solucionar
este problema........................................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira, falou da
insensibilidade do Governo e do PS para a resolução do problema da pesca na
Fuzeta e da possibilidade de cedência de um autocarro da Câmara para a
deslocação dos pescadores a Lisboa. Perguntou ainda se o IPIMAR vem para
Olhão, acrescentando que era bom que viesse...................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça, disse
que na casa que possui na Ilha da Armona recebeu uma carta duma firma que
não conhece e que pede dados pessoais. Acrescentou que a carta foi posta
numa altura em que a casa normalmente não é habitada.....................................
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O

Sr.

Presidente

da

Câmara

deu

os

esclarecimentos

necessários

nomeadamente sobre, novas creches no Concelho, obras para evitar as
cheias, apoio aos prejuízos, apoio à agricultura, o problema das pescas na
Fuzeta e sobre o programa POLIS da Ria Formosa.............................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, José Marcelino, relatou a
maneira grandiosa como decorreram as festividades do Carnaval em
Moncarapacho referindo o apoio recebido da Câmara Municipal.........................
O sr. deputado da bancada do PS, José Queiroz, deu alguns esclarecimentos
sobre as cartas nas casa da Ilha da Armona e a Sra. Presidente da Junta de
Freguesia de Olhão, Gracinda Rendeiro completou a informação dada pelo sr.
deputado José Queiroz..........................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira contestou as
informações dadas pelo sr. Presidente da Câmara Municipal sobre os
pescadores da Fuzeta e deu informações, que disse conhecer sobre o IPIMAR.
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça, teceu
mais algumas considerações sobre o caso das cartas nas casas da Ilha da
Armona..................................................................................................................
O Sr. Presidente da Câmara Municipal deu mais algumas informações sobre o
POLIS da Ria Formosa..........................................................................................
Deu-se de seguida, início à análise dos assuntos constantes da Ordem de
Trabalhos...............................................................................................................
Entrou-se de seguida no ponto um da Ordem de Trabalhos – O Sr. Presidente
da Assembleia Municipal de Olhão pôs à consideração da Assembleia a
informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Olhão, prevista
na alínea e) do Artº. 53º. Da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela
Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro (doc. 3 cuja cópia consta do anexo à
presente acta)........................................................................................................
Relativamente a esta informação registou-se o seguinte:.....................................
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Vários deputados solicitaram informações sobre o documento............................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira pediu
informações sobre vários pontos da informação..............................................
Os srs. deputados municipais da bancada do PPD/PSD, Ivone Almeida e
Lourenço Mendonça pediram informações sobre o ponto 4..................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar pediu
esclarecimentos sobre os pontos 1 e 3................................................................
O sr. Presidente da Câmara Municipal deu os esclarecimentos solicitados
nomeadamente sobre, as comemorações dos 200 anos da ida do Caíque Bom
Sucesso ao Brasil, o Chalé do Saias, os arranjos na Escola EB1 da Cavalinha
e sobre o parque de merendas junto à Ribeira do Tronco em Moncarapacho......
Entrou-se de seguida no segundo ponto da Ordem de Trabalhos – Aprovar, sob
proposta da Câmara a alteração à organização dos Serviços Municipais, ao
abrigo das alíneas a) e o) do nº. 2, do artº. 53º. da Lei nº. 169/99 de 18 de
Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de
Janeiro.(Doc.3 cuja cópia consta do anexo à presente acta)................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira teceu
algumas considerações sobre o documento chamando a atenção para a não
apresentação do documento anterior....................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça
também chamou a atenção para a falta do documento anterior...........................
O sr. Presidente da Câmara Municipal justificou o documento.............................
Posto a votação o documento foi aprovado por maioria com 23 votos a favor e
2 votos contra.......................................................................................................
Entrou-se, de seguida, no terceiro ponto da Ordem de Trabalhos – Aprovar,
sob proposta da Câmara o Regulamento para atribuição de Subsídio de
Arrendamento do Município de Olhão, ao abrigo da alínea a) do nº. 2 do artº
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53º nº. 2 da Lei nº. 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002
de 11 de Janeiro (Doc. Nº.4 ) que se junta cópia e que fica a fazer parte
integrante da presente acta...................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça fez
várias considerações sobre o documento.............................................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira congratulouse pela atribuição pelo Município de subsídios de renda e perguntou quantas
pessoas vão dele beneficiar e quanto vai custar. Teceu, em seguida, algumas
considerações sobre o documento........................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar questionou
sobre os valores envolvidos e o número de agregados familiares beneficiados...
A sra. deputada municipal da bancada do PS, Vanda Guerreiro congratulou-se
com a iniciativa e fez várias sugestões de apoios.................................................
O Sr. Presidente da Câmara Municipal prestou esclarecimentos solicitados........
Posto a votação o documento foi aprovado por unanimidade...............................
Entrou-se, de seguida, no quarto ponto da Ordem de Trabalhos – Aprovar, sob
proposta da Câmara a desafectação de uma parcela de terreno com a área de
65 m2 , situado na frente dos prédios nº.s 102,104 e 106 que sitam na Av. 5 de
Outubro em Olhão, do domínio público para o privado do Município, ao abrigo
da alínea b) do nº. 4 do artigo 53º. da lei nº. 169/99 de 18 de Setembro, com a
redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro (Doc. 5 que
se junta cópia e que fica a fazer parte integrante da presente acta).....................
Posto a votação o documento foi aprovado por maioria com 23 votos a favor e
dois contra.............................................................................................................
Entrou-se, de seguida, no quinto ponto da Ordem de Trabalhos – Aprovar, sob
proposta da Câmara, a alteração artº. 73-A nº. 1 do Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas do Município, ao abrigo da alínea e) do nº. 2 do artº.
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53º. da Lei nº. 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada
pela Lei nº. 5 –A/2002 de 11 de Janeiro. (Doc. 6 que se junta cópia e que ficará
a fazer parte integrante da presente acta).............................................................
O Sr. Presidente da Câmara Municipal esclareceu o pretendido com a
alteração ao artº. 73º. A nº. 1 do Regulamento ora em discussão........................
Posto a votação o documento foi aprovado por maioria com 23 votos a favor e
2 votos contra........................................................................................................
Entrou-se, de seguida, no sexto ponto da Ordem de Trabalhos – Apreciar, o
relatório anual actividades e avaliação, elaborado pela Presidente da Comissão
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco, relativo ao ano de 2008, enviado
a esta Assembleia Municipal, nos termos do disposto no artº. 18, alínea h) do
nº. 2, da Lei 147/99 de 1 de Setembro (Doc.7 que se junta cópia e que ficará a
fazer parte integrante da presente acta)................................................................
A sra. deputada municipal da bancada da CDU, Vanda Bernardo fez uma
análise pormenorizada do relatório salientando alguns factos nele contidos........
O sr. deputado municipal Lourenço Mendonça, salientou o facto de ser
necessário no futuro contabilizar a estatística da violência escolar......................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira, teceu
algumas considerações sobre o documento.........................................................
A sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Ana Margarida Magalhães, deu
alguns esclarecimentos e disse que vai transmitir a preocupação sobre a
violência escolar....................................................................................................
Encerrada a análise e discussão dos assuntos relativos à Ordem de Trabalhos,
foi iniciado um período dedicado ao público, não tendo sido registada qualquer
intervenção..........................................................................................................
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente acta que, após lida e votada,
foi aprovada por maioria, com 23 votos a favor (PS e PPD/PSD) e 2 votos
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contra (CDU) e vai ser assinada pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e
por mim que a secretariei, sendo a seguir encerrada a sessão............................

O Presidente da Assembleia Municipal,

_____________________________________

O 1º Secretário da Assembleia Municipal,

____________________________________
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