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ACTA Nº. 209
Aos vinte e nove dias do mês de Abril de dois mil e nove pelas vinte e uma
horas e vinte cinco minutos reuniu-se, no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
a Assembleia Municipal de Olhão em Sessão Ordinária convocada em sete de
Abril 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 Lídia Maria Leote Gonçalves
Costa 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, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de
Janeiro;..................................................................................................................
Ponto 2 – Apreciar o inventário de todos bens, direitos e obrigações
patrimoniais e respectiva avaliação relativo ao ano de 2008, ao abrigo do
disposto na alínea c) do nº. 2 do artº. 53º. Da Lei nº. 169799 de 18 de
Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de
Janeiro;..................................................................................................................
Ponto 3 – Apreciar e votar os documentos de prestação de contas referente ao
ano 2008, ao abrigo do disposto na alínea c) 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 11 de Janeiro;.............................................................................
Ponto 4 – Aprovar rectificações ao PDM de Olhão ao abrigo das disposições
conjugadas do atº 97º A, do Decreto-Lei 316/2007 de 19/9 e do disposto na
alínea b) do nº. 3 do artº 53 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;......................
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Ponto 5 – Autorizar o Município a criar a empresa Municipal de Reabilitação
Urbana e aprovar os respectivos estatutos, nos termos no disposto na alínea l)
do nº. 2 do artº. 53 da Lei 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 – Aprovar o aditamento à Tabela de Taxas e Outras Receitas do
Município no seu capítulo XXII – Biblioteca Municipal, artº 76 – actividades
Lúdicas e Formativas nos termos do disposto na alínea e) do nº. 2 do artº. 53
da Lei 169/99 de 28 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei
nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro.............................................................................
Estiveram presentes os seguintes deputados municipais:....................................
Filipe Manuel Severino Afonso Ramires, Ivone Viegas Cruz da Almeida, José
Manuel Gonçalves Coelho, Lídia Maria Leote Gonçalves Costa, Lourenço Pires
Mendonça, Isabel Maria da Silva Marques, João Luís Relvas Henrique Charrão,
Tiago de Oliveira Guiomar, José Salvador Mendes Segundo, Carla Maria
Antunes Caramujo, 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..............................
Faltaram as Sras. deputadas municipais Juvenália da Conceição Bentes que foi
substituída nas funções de 2ª secretária da Mesa desta Assembleia Municipal
pela sra. deputada municipal Lídia Maria Leote Gonçalves Costa e Maria do
Carmo Correia Conceição.....................................................................................
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.............
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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:......................................................................
Doc A- Proposta de voto de congratulação pela passagem do 97º Aniversário
do Sporting Clube Olhanense apresentada pela bancada do Partido Socialista..
Foi admitido por unanimidade................................................................................
Posto à votação foi aprovado por unanimidade.....................................................
Doc B – Proposta de Saudação pela passagem do 97º aniversário do Sporting
Clube Olhanense apresentada pela bancada da CDU.........................................
Foi admitido por unanimidade................................................................................
Posto à votação foi aprovado por unanimidade.....................................................
Doc C - Saudação pela passagem de mais um aniversário do 1º Maio e do 25
de Abril apresentado pela bancada da CDU.........................................................
Foi admitido por unanimidade................................................................................
Posto à votação foi aprovado por unanimidade.....................................................
Doc. D – Saudação ao Jornal Brisas do Sul pela passagem do 12º aniversário,
apresentado pela bancada da CDU.......................................................................
Foi admitido por unanimidade................................................................................
A sra. deputada municipal da bancada do PS, Vanda Guerreiro, manifestou-se
referindo os apoios directos ao jornal....................................................................
Posto à votação foi aprovado por maioria com 1 voto contra e 1 abstenção........
Doc. E – Proposta, apresentada pelo sr. deputado municipal da bancada do
PS, Hugo Charrão, relativo ao novo Auditório Municipal construído pela
Câmara e o modo a ter uma mais completa utilização daquele espaço...............
O sr. deputado municipal da bancada do PS, Hugo Charrão explicitou o teor da
proposta.................................................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPPD/PSD, Lourenço Mendonça,
teceu algumas considerações sobre a proposta...................................................
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A sra. deputada da bancada do PS, Vanda Guerreiro apoiou a proposta.............
Foi admitida por unanimidade................................................................................
Posto à votação foi aprovado por unanimidade.....................................................
Ainda antes da Ordem de Trabalhos, foram apresentados os seguintes
assuntos: ...............................................................................................................
O sr. deputado da bancada da CDU, José Castanheira colocou algumas
questões. Saudou a Expomar e criticou a natureza dos debates técnicos que aí
se vão realizar. Disse que o problema da pescada da Fuseta foi mal tratado.
Referiu-se ainda à falta de apoios de pesca para os pescadores da Fuseta e à
falta de indemnizações dos prejuízos das intempéries no último Inverno.
Chamou a tenção para o não cumprimento do estatuto de oposição por parte
do Sr. Presidente da Câmara. Chamou a atenção para as pulverizações feitas
junto da Ria Formosa.............................................................................................
A sra. deputada da bancada da CDU, Isabel Marques teceu várias
considerações sobre o auditório e sobre o concerto dado pelo artista Vitorino
no dia 24 de Abril. Informou que na Rua Diamantino Piloto existe uma
dependência da Segurança Social que não tem condições para receber as
pessoas. Falou ainda que a Câmara tinha avisado que ia existir o Ecocentro
perto do Cemitério de Quelfes mas que a GNR deslocou-se ao local e verificou
ser uma lixeira a céu aberto...................................................................................
A sra. deputada municipal da bancada da CDU, Vanda Bernardo alertou e
mostrou alguma apreensão sobre o envio exagerado de águas residuais para a
Ria Formosa..........................................................................................................
O sr. deputado da bancada do PS, Hilário Viegas quis transmitir ao executivo
camarário o reconhecimento sobre o excelente espaço de cultura construído
em Olhão, que foi o Auditório Municipal................................................................
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A sra. deputada da bancada do PS, Vanda Guerreiro, salientou a qualidade
acústica do auditório e teceu considerações sobre as comemorações do 25 de
Abril........................................................................................................................
O sr. Presidente da Câmara deu esclarecimentos solicitados agradecendo ao
sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira o ter saudado a
Expomar e referiu-se à qualidade do debate que decorreu hoje sobre
Aquacultura............................................................................................................
Disse ainda que, os Pescadores da Fuseta continuam a pescar pescada, e que
os apoios de pesca vão ser construídos. Explicou que as pulverizações são
sempre feitas com produtos biológicos. Disse ainda que, continua a ter
preocupações ambientais e que a Câmara está a reutilizar a água das
piscinas..................................................................................................................
Acrescentou que, a Câmara, continua a dar apoio aos pescadores e
aquacultores para se candidatarem a fundos comunitários. Falou ainda da boa
qualidade sonora do auditório................................................................................
Referiu, igualmente que, o executivo camarário já deliberou sobre os primeiros
subsídios para pagamento de renda a cidadãos necessitados.............................
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. 2 cuja cópia consta do anexo à
presente acta)........................................................................................................
Relativamente a esta informação registou-se o seguinte:.....................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira disse que
deveria haver eleições todos os anos, atendendo às inaugurações havidas........

5/9

S.

R.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OLHÃO
CÓDIGO POSTAL 8700-349

Os srs. deputados da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça e Ivone
Almeida inquiriram o Sr. Presidente da Câmara sobre o ponto 9 da informação
em causa...............................................................................................................
O sr. Presidente da Junta de Freguesia de Moncarapacho inquiriu sobre o
ponto 7 da informação...........................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar inquiriu
sobre os pontos 1,5,6,9 e 15 da informação em causa.........................................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, Hugo Charrão pediu
esclarecimentos sobre os pontos 1,3 e 9 da mesma informação..........................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, Hilário Viegas pediu
esclarecimentos sobre o ponto 7, ainda da mesma informação............................
O sr. Presidente da Câmara deu os esclarecimentos solicitados nomeadamente
sobre o pavilhão Municipal dizendo que os terrenos foram cedidos
definitivamente no âmbito da urbanização João de Ourém e que já estão
registados em, nome do Município........................................................................
Entrou-se de seguida no segundo ponto da Ordem de Trabalhos – Apreciar o
inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva
avaliação relativo ao ano de 2008, ao abrigo das alíneas c) 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 do PPD/PSD Tiago Guiomar perguntou
sobre as imobilizações financeiras do Polis Litoral tendo o Sr. Presidente da
Câmara dito que não tinham sido feitas outras entregas além das
previstas.................................................................................................................
O inventário foi apreciado......................................................................................
Entrou-se, de seguida, no terceiro ponto da Ordem de Trabalhos – Aprovar e
votar os documentos de prestação de contas referente ao ano 2008, ao abrigo
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da alínea c) do nº. 2 do artº 53º nº. 2 da Lei nº. 169/99 de 18 de Setembro,
alterada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro (Docs. Nº.3 e 4 ) que se junta
cópia e que ficam a fazer parte integrante da presente acta.................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira, analisou
alguns pontos dos documentos em análise tendo destacado o cumprimento de
22% das receitas de capital...................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar fez uma
extensa intervenção sobre os documentos em apreciação. Salientou a falta de
indicação de que a aprovação em causa é feita também ao abrigo do artº 47 nº.
2 da Lei das Finanças Locais................................................................................
A sra. deputada municipal da bancada Vanda Guerreiro, chamou a atenção
para a boa qualidade do documento em apreço e teceu considerações sobre a
evolução das contas do Município.........................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça deu
especial atenção ao Relatório de Gestão..............................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, Hilário Viegas contestou a
intervenção do sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira...
O Sr. Presidente da Câmara esclareceu as dúvidas apresentadas......................
A Dra. Rosalba Ferro, Revisora Oficial de Contas da Câmara de Olhão,
convidada, para o efeito, pelo Sr. Presidente da Assembleia completou os
esclarecimentos do Sr. Presidente da Câmara.....................................................
Postos à votação foram aprovados, por maioria, com 15 votos a favor, 7
abstenções e 3 votos contra..................................................................................
Entrou-se, de seguida, no quarto ponto da Ordem de Trabalhos – Aprovar
rectificação ao PDM de Olhão ao abrigo das disposições conjugadas do artº
97º A, aprovado pelo Decreto-Lei 316/2007 de 19/9 e da alínea do disposto na
alínea b) do nº. 3 do artº.53 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
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se junta cópia e que fica a fazer parte integrante da presente acta).....................
O sr. deputado da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça, suscitou
algumas dúvidas quanto à legalidade da proposta e pela sua pertinência o Sr.
Presidente as Câmara, requereu à Mesa que fosse retirada a mesma da ordem
do dia, o que a Mesa anuiu...................................................................................
Apesar do adiantado da hora dado serem 0 horas e trinta e quatro minutos a
Assembleia decidiu continuar os trabalhos............................................................
Entrou-se, de seguida, no quinto ponto da Ordem de Trabalhos – Autorizar o
Município a criar a empresa Municipal de Reabilitação Urbana e aprovar os
respectivos estatutos, nos termos no disposto na alínea l) do nº. 2 do artº. 53
da Lei 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. deputado da bancada da CDU, José Castanheira e o srs. deputados da
bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar e Lourenço Mendonça suscitaram
algumas questões sobre a matéria em discussão.................................................
O sr. Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos solicitados....................
Posto a votação o documento foi aprovado, por maioria, com 20 votos a favor,
4 votos contra e 1 abstenção.................................................................................
Entrou-se, de seguida, no sexto ponto da Ordem de Trabalhos – Aprovar o
aditamento à Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município no seu capítulo
XXII – Biblioteca Municipal, artº. 76 – Actividades Lúdicas e Formativas nos
termos do disposto na alínea e) do nº. 2 do artº 53 da Lei 169/99 de 18 de
Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de
Janeiro (Doc.7 que se junta cópia e que ficará a fazer parte integrante da
presente acta)........................................................................................................
Em função das dúvidas levantadas pela sra. deputada da bancada da CDU,
Vanda Bernardo, o Sr. Presidente da Câmara requereu à Mesa que fosse
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retirado este ponto da ordem do dia para ser corrigido, ao que a Mesa anuiu.....
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 22 votos a favor (PS e PPD/PSD) e 3 votos
contra (CDU), vai ser assinada pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e
por mim que a secretariei, sendo em seguida, encerrada a sessão.....................

O Presidente da Assembleia Municipal,

_____________________________________

O 1º Secretário da Assembleia Municipal,

____________________________________

9/9

