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ACTA Nº. 203
Aos vinte e oito dias do mês de Abril de dois mil e oito pelas vinte e uma horas
e trinta minutos reuniu-se, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a
Assembleia Municipal de Olhão em Sessão Ordinária convocada em dezassete
de Abril de dois mil e oito, sob a presidência do Sr. Deputado Municipal, Filipe
Manuel Severino Afonso Ramires e secretariada pelos Srs. Deputados
Municipais José Salvador Mendes Segundo e Juvenália Conceição 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. 53º da Lei nº.
169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de
Janeiro;..................................................................................................................
Ponto 2 – Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações
patrimoniais e respectiva avaliação relativo ao ano 2007, 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. 5-A/2002 de 11 de Janeiro;......................
Ponto 3 – Apreciar e votar os documentos de prestação de contas referente ao
ano 2007, ao abrigo do disposto na alínea c) do nº. 2 do artº. 53º. Da Lei nº.
169/99de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5A/2002 de 11 de Janeiro;.......................................................................................
Ponto 4 – Apreciar o certificado legal das contas bem como o parecer sobre as
mesmas, apresentado pela sociedade de revisores oficiais de contas “DFK&
Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, SA, nos termos do
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nº. 2 do artº. 47 e alínea e) nº. 3 do artº. 48 todos da Lei nº. 2/07 de 15 de
Janeiro;.................................................................... .............................................
Ponto 5 – Autorizar o Município a integrar, como sócio fundador, a Federação
dos Bombeiros do Algarve, nos termos do disposto no artigo 53º nº. 2, alínea
m) 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. .........
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, 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, 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, Maria Gracinda Rendeiro, Manuel Rodrigues
Martins, Custódio José Barros Moreno, Carlos Alfredo Lopes Soares e José
Marcelino Dias.......................................................................................................
Faltou a sra. deputada municipal da bancada do PPD/PSD, Maria Carmo
Correia Conceição.................................................................................................
Foi apreciado o pedido de suspensão de funções por seis meses apresentado
pelo sr. deputado municipal da bancada da CDU, Joaquim Santos Elias, o qual
foi aceite por unanimidade (Doc. I que se junta e ficará a fazer parte da
presente acta)........................................................................................................
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, informou de seguida a Assembleia,
do expediente recebido e que se encontra arquivado em pasta própria, tendo
no entanto distribuído fotocópias dos documentos recebidos e considerados
mais importantes....................................................................................................
Antes do período dedicado à Ordem de Trabalhos, deram entrada na Mesa da
Assembleia as seguintes declarações, propostas e moções e que fazem parte
integrante da presente acta...................................................................................
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Doc. - A- Moção de congratulação apresentada pela bancada do PPD/PSD,
pela construção da variante em Olhão à Est. Nac. 125..... Admitida para
discussão por unanimidade...................................................................................
Depois de analisada e discutida foi posta a votação e foi aprovada com 15
votos a favor , 3 abstenções e 4 votos contra.......................................................
Doc. B – Voto de Saudação ao Sporting Clube Olhanense apresentado pela
bancada do PS......................................................................................................
Admitida para discussão por unanimidade............................................................
Posto à votação foi aprovada por unanimidade..........................................
Doc. C – Voto de Saudação pelo 34º aniversário do 25 de Abril apresentado
pela bancada do PS.................................................................
Admitido para discussão por unanimidade..................................................
Posto à votação foi aprovado por unanimidade.....................................................
Doc. D – Voto de Saudação apresentado pela bancada do PS sobre o 1º de
Maio.......................................................................................................................
O documento foi admitido para discussão por unanimidade.................................
Posto à votação foi aprovado por unanimidade.....................................................
Doc. E – Moção apresentada pela bancada da CDU sobre a Docapesca............
Esta moção foi admitida por unanimidade.............................................................
A moção depois de analisada e discutida foi posta a votação e foi recusada
com 4 votos a favor, 6 abstenções e 15 votos contra............................................
Doc. F – Saudação apresentada pela bancada da CDU sobre o 25º Abril e o 1º
de Maio..................................................................................................................
Esta saudação foi admitida para discussão por unanimidade...............................
Posta à votação foi aprovada por unanimidade.....................................................
Doc. G – Saudação ao Sporting Clube Olhanense apresentada pela bancada
da CDU..................................................................................................................
A Saudação foi admitida por unanimidade............................................................
Posta à votação foi aprovada por unanimidade.....................................................
Doc. H – Apelo apresentado pela bancada da CDU sobre o defeso da pesca da
ganchorra. Analisado o documento tendo em vista a sua admissibilidade a
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bancada da CDU acedeu que o documento fosse classificado como
proposta.................................................................................................................
A proposta foi admitida e aprovada por unanimidade...........................................
Com 13 votos contra , 11 a favor e 1 abstenção foi recusado o alargamento do
período antes da Ordem do Dia por mais 15 minutos...........................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira referiu a
entrevista do Sr. Presidente da Câmara ao jornal a “Avezinha”............................
A sra. deputada municipal da bancada da CDU, Isabel Marques questionou
sobre o encerramento do internamento no Centro de Saúde de Olhão................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, José Marcelino ,
Presidente da Junta de Freguesia de Moncarapacho, referiu os actos de
vandalismo e roubo que tem acontecido na praia dos cavacos............................

O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar, questionou
sobre qual a situação da impugnação apresentada pela bancada da CDU, na
última Assembleia Municipal, sobre a situação da vivenda na Av. Dr.
Bernardino da Silva e sobre a delimitação dos estacionamentos.........................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, Hilário Viegas, protestou contra a
forma como o sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira
se comporta na Assembleia...................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PS. José Coelho analisou o
comunicado da bancada da CDU..........................................................................
O Sr. Presidente da C.M.O. esclareceu quanto ao Centro de Saúde e informou
que será criada uma segunda unidade de Saúde Famíliar. Informou também da
requalificação da Praia dos Cavacos.....................................................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira usou da
palavra em defesa da sua honra...........................................................................
O sr. Presidente da Câmara usou da palavra em defesa da sua honra................
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A sra. deputada municipal, Isabel Marques, também usou da palavra em
defesa da sua honra..............................................................................................
No Ponto 1 – 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 que se junta cópia e ficará a fazer parte integrante da presente
acta).......................................................................................................................
Relativamente a esta informação registou-se o seguinte:.....................................
Em função das questões apresentadas, o Sr. Presidente da Câmara completou
oralmente a informação escrita apresentada.........................................................
O sr. Presidente da mesa da Assembleia Municipal, esclareceu quanto ao
decurso do processo a decorrer em relação à impugnação da última
Assembleia Municipal............................................................................................
Passou-se de imediato, à análise dos restantes Pontos da Ordem de
Trabalhos...............................................................................................................
Entrou-se, em 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 2007, ao abrigo da alínea c) do nº. 2 do
atº. 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, constante do doc. 3 que faz parte
integrante da presente acta...................................................................................
Os sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira esclareceu
que os srs. deputados da bancada da CDU, não poderam apreciar o
documento por não estarem habilitados a analisá-lo em suporte de DVD. Não
foi feira qualquer intervenção pelo que se considerou o documento
apreciado...............................................................................................................
Entrou-se, de seguida, no terceiro ponto da Ordem de Trabalhos –
Apreciar e votar os documentos de prestação de contas referente ao ano 2007,
ao abrigo do disposto na alínea c) do nº. 2 do artº.53º, da Lei n.º 169/99 de 18
de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de
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Janeiro ( Doc 3 que se junta cópia e ficará a fazer parte integrante da presente
acta).......................................................................................................................
Após as apreciações feitas pelo srs. deputados municipais, Tiago Guiomar,
José Castanheira, Vanda Guerreiro, Hilário Viegas, Nuno Dias e Lourenço
Mendonça, o sr. Presidente da Câmara deu os esclarecimentos necessários.....
Postos à votação os documentos de prestação de contas em causa, foram
aprovados por maioria, com 14 votos a favor, 5 abstenções e 4 votos
contra.....................................................................................................................
Entrou-se de seguida, no quarto ponto da Ordem de Trabalhos –
Apreciar o certificado legal das contas bem como o parecer sobre as mesmas
apresentado pela sociedade de revisores oficiais de contas “DFK & Associados
– Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, SA, nos termos do nº. 2 do artº.
47 e alínea e) nº. 3 do artº. 48 todos da Lei nº. 2/07 de 15 de Janeiro (Doc. 4
que se junta cópia e ficará a fazer parte integrante da presente
acta).......................................................................................................................
Após as apreciações pelos srs. deputados municipais Tiago Guiomar, Nuno
Dias, Vanda Guerreiro, José Castanheira e Hilário Viegas, usou da palavra a
sra. Dra. Rosalba Ferro, técnica convidada para o efeito que esclareceu
tecnicamente o parecer apresentado pela firma DFK...........................................
O Sr. Presidente da Câmara forneceu igualmente aquilo que considerou
esclarecimento políticos necessários sobre esta temática....................................
Entrou-se de seguida, no quinto ponto da Ordem de Trabalhos – Autorizar o
Município a integrar, como sócio fundador, a Federação dos Bombeiros do
Algarve, nos termos do disposto no artigo 53º nº. 2, alínea m) 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 ficará a fazer parte integrante da
presente acta)........................................................................................................
O sr. Presidente da Câmara informou que em reunião de câmara foi aprovado
por unanimidade integrar a referida federação......................................................
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Após as intervenções dos srs. deputados municipais, Isabel Marques e Hilário
Viegas, o documento foi posto a votação e foi aprovado por maioria com 22
votos a favor e 1 voto contra..................................................................................
Encerrada a análise e discussão dos assuntos relativos à Ordem de Trabalhos,
foi iniciado um período dedicado ao público, tendo sido registada a seguinte
intervenção:...........................................................................................................
O Sr. Josué Marques perguntou se o sr. Presidente da Câmara estaria em
condições de fazer o mesmo que fez o sr. Presidente da Câmara de Vila Real
de Santo António em relação aos subsídios da Paragem Biológica dos
Pescadores da Ganchorra.
_______________________________________________________________
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente acta que, após lida e votada,
foi aprovada por maioria, com 16 votos a favor (PS e PPD/PSD) e 4
abstenções (PPD/PSD e CDU). 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,
___________________________________________

