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ACTA Nº. 211
Aos vinte e dois dias do mês de Setembro 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 onze de
Setembro 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 – Autorizar o Município de Olhão a participar como membro fundador
da associação sem fins lucrativos denominada por “Associação para a
Inovação e Desenvolvimento de Olhão” de acordo com a proposta de estatutos,
nos termos do disposto no artº. 53º nº. 2 alínea m) da Lei 169799 de 18 de
Setembro com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de
Janeiro;..................................................................................................................
Ponto 3 – Discutir e aprovar por proposta da Câmara, a repartição de encargos
relativa à abertura de concurso para prestação de serviços de confecção e
distribuição de refeições nas EB 1 e Jardins de Infância do Concelho de Olhão
destinadas às crianças destes estabelecimentos para os anos de 2010, 2011 e
2012, nos termos da alínea b) do nº. 1 e nº. 6 do artº. 22º do D.L. 197/99 de 8
de Junho. ..............................................................................................................
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Estiveram presentes os seguintes deputados municipais:....................................
Filipe Manuel Severino Afonso Ramires, Ivone Viegas Cruz Almeida, José
Manuel Gonçalves Coelho, Lídia Maria Leote Gonçalves Costa, Artur Leonardo
Valente, Isabel Maria da Silva Marques, 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, Nuno Alexandre Gago Dias, 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 Gonçalves Rendeiro, Manuel Rodrigues Martins, Custódio José
Barros Moreno, Carlos Alfredo Lopes Soares e José Marcelino Dias...................
Devido ao facto de a Sra. deputada municipal, Juvenália Bentes 2ª Secretária
da Mesa da Assembleia Municipal estar ausente, tendo justificado a sua falta,
foi proposto pelo Sr. Presidente da Mesa que ocupasse as funções de 2ª
Secretária a sr. deputada municipal, Lídia Leote Costa o que foi aprovado pela
Assembleia. ..........................................................................................................
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 deliberações:.................................................................
Doc. A – Recurso apresentado pela Bancada da CDU, sobre a não inclusão na
Ordem de Trabalhos de uma Moção de Censura à C.M.O...................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira fundamentou
o recurso................................................................................................................
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O sr. Presidente da Assembleia Municipal pormenorizou todo o processo que
levou à não inclusão da referida Moção de Censura na Ordem do Dia................
Posto a votação o recurso foi rejeitado com 3 votos a favor, 3 abstenções e 18
votos contra...........................................................................................................
Doc. B – Proposta de Moção de censura à C.M.O. apresentada pela Bancada
da CDU. Tendo sido o recurso anterior recusado a bancada da CDU voltou a
apresentá-lo como uma Moção a ser analisada e votada antes da ordem do
dia..........................................................................................................................
Posta a votação a admissão do documento o mesmo foi recusado com 3 votos
a favor, 4 abstenções e 18 votos contra................................................................
Doc C - A sra. deputada municipal da bancada da CDU, Isabel Marques
apresentou uma declaração de voto que se anexa e fica a fazer parte
integrante da presente acta...................................................................................
Doc. D – Proposta apresentada pela bancada da CDU, sobre o caminho da
Arte Nova...............................................................................................................
Admitida à discussão por unanimidade.................................................................
Posta à votação foi recusada com 5 votos a favor 8 abstenções e 13 contra.......
Doc. E – Proposta apresentada pela bancada da CDU, sobre a atribuição de
uma medalha de ouro ao Sporting Clube Olhanense............................................
O Sr. Presidente da Assembleia que também é Presidente da Assembleia
Geral do S.C.O. aquando da discussão e da votação do documento, ausentouse da sala...............................................................................................................
Admitida à discussão por unanimidade.................................................................
O srs. deputados municipais da bancada do PS, Hugo Charrão e Vanda
Guerreiro fizeram considerações sobre o documento...........................................
Posto à votação o documento foi recusado com 3 votos a favor, 5 abstenções e
17 contra................................................................................................................
Doc. F – Proposta apresentada pela bancada da CDU, sobre o desvio do
trânsito de veículos pesados do centro da aldeia de Pechão................................
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O documento foi admitido por unanimidade para discussão.................................

O sr. Presidente da Câmara, deu esclarecimentos sobre o assunto.....................
O sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pechão e o sr. Presidente da Junta
de Freguesia de Quelfes, teceram considerações sobre o assunto......................
A proposta foi recusada com 3 votos a favor, 10 abstenções e 13 votos contra...
Nesta altura por ter sido ultrapassado o tempo dedicado ao período de antes
da Ordem do Dia a Assembleia deliberou por unanimidade prolongar tal
período por mais 30 minutos.................................................................................
Doc. G – Proposta Moção de Solidariedade apresentada pela bancada da
CDU, para com os viveiristas.................................................................................
Admitida por unanimidade.....................................................................................
Posto à votação foi aprovado com 10 votos a favor, 1 contra e 11 abstenções....
Ainda antes do Período da Ordem do Dia, foram apresentados os seguintes
assuntos:................................................................................................................
O sr. deputado Manuel Martins, Presidente da Junta de Freguesia de Quelfes,
falou sobre a Est. Nac. 125 e a variante norte a Olhão.........................................
A sra. deputada da bancada da CDU, Isabel Marques teceu considerações
sobre um prédio por trás do Siroco com 5 andares...............................................
O sr. deputado da bancada da CDU, José Castanheira, teceu considerações
sobre demolições na Ria Formosa e sobre as obras na sede do Partido
Comunista..............................................................................................................
O sr. deputado da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar cumprimentou toda
Assembleia Municipal, fez uma declaração cumprimentando todos os membros
da Assembleia Municipal desejando-lhes as maiores felicidades e disse do
prazer que teve em colaborar para o bem do Concelho........................................
A sra. deputada da bancada do PPD/PSD, Ivone Almeida manifestou-se contra
a intervenção da CDU e disse do prazer e honra que teve em ter participado
nesta Assembleia Municipal..................................................................................
Perguntou ainda qual a situação do Caíque Bom Sucesso tendo em vista a sua
utilização................................................................................................................
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O sr. Presidente da Câmara deu os esclarecimentos solicitados..........................

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:.....................................
As sras. deputadas municipais da bancada da CDU, Isabel Marques e Isabel
Pinheiro questionaram sobre os pontos 3,11,4, 5 e 7...........................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira referiu-se a
toda a informação..................................................................................................
Os srs. deputados municipais da bancada do PPD/PSD, Ivone Almeida Tiago
Guiomar

e

Maria

do

Carmo,

questionaram

sobre

os

pontos

2,3,5,7,8,9,10,11,21,23 e 24..................................................................................
A sra. deputada da bancada do PS, Vanda Guerreiro questionou os pontos 8 e
21...........................................................................................................................
O sr. Presidente da Câmara deu os esclarecimentos solicitados..........................
Entrou-se de seguida no segundo ponto da Ordem de Trabalhos – Autorizar o
Município de Olhão a participar como membro fundador da associação sem fins
lucrativos denominada por “Associação para a Inovação e Desenvolvimento de
Olhão” de acordo com a proposta de Estatutos, nos termos do disposto no artº.
53º nº. 2 alínea m) da Lei 169799 de 18 de Setembro com a redacção que lhe
foi dada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro (Doc.3) que se junta e que
ficará a fazer parte integrante da presente acta....................................................
A sras. deputadas municipais das bancadas da CDU e do PPD/PSD, Isabel
Marques e Maria do Carmo, solicitaram alguns esclarecimentos.........................
Posta à votação foi aprovada por unanimidade.....................................................
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Entrou-se, de seguida, no terceiro ponto da Ordem de Trabalhos – Discutir e
aprovar por proposta da Câmara, a repartição de encargos relativa à abertura
de concurso para prestação de serviços de confecção e distribuição de
refeições nas EB 1 e Jardins de Infância do Concelho de Olhão destinadas às
crianças destes estabelecimentos para os anos de 2010, 2011 e 2012, nos
termos da alínea b) do nº. 1 e nº. 6 do artº. 22º do D.L. 197/99 de 8 de Junho(
Doc. 4) que se junta e que ficará a fazer parte integrante da presente acta.........
O srs. deputados das bancada da CDU e PPD/PSD, José Castanheira e Tiago
Guiomar, colocaram algumas questões sobre a proposta....................................
Posta a votação foi aprovada por unanimidade.....................................................
Encerrada a análise e discussão dos assuntos relativos à Ordem de Trabalhos,
foi iniciado um período dedicado ao público, tendo sido registadas as seguintes
intervenções...........................................................................................................
O sr. João Pereira perguntou ao sr. Presidente da Câmara qual a situação da
casa do Dr. Tito Barra licenciamentos da Quinta da Nau dado a mesma estar
autorizada para 300 m e ter 3000 m.....................................................................
O Sr. Nuno Redondo e Fernanda Silva solicitaram informações sobre os muitos
traçados da variante Norte à Est. Nac. 125 em Olhão e o porquê não haver
reuniões com os moradores..................................................................................
O sr. Paula Brito Pina perguntou: 1º Se é verdade que a tripulação do Caíque
está sem receber desde Janeiro, 2º Se é verdade que a Câmara perdeu o
direito aos fundos comunitários para terminar e Ecovia; 3º Qual o futuro para a
casa do Patrão Joaquim Lopes.............................................................................
O sr. Ricardo Vitoriano levantou o problema do encerramento do caminho da
Arte Nova...............................................................................................................
O sr. Vítor Tomé questionou sobre a situação na Urbanização Edigold e teceu
considerações sobre a marcação dos lugares de estacionamento da mesma.....
Perguntou ainda sobre a pavimentação de caminhos na Zona de Belmonte de
Baixo......................................................................................................................
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O sr. Presidente da Câmara deu os esclarecimentos necessários.......................

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente acta que, após lida e votada,
foi aprovada por maioria com 3 votos contra e 22 a favor 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,

____________________________________

7/7

8/7

