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ACTA Nº. 196
Aos doze dias do mês de Janeiro de dois mil e sete pelas vinte e uma horas e
quinze minutos reuniu-se, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a
Assembleia Municipal de Olhão em Sessão Extraordinária convocada em cinco
de Janeiro de dois mil e sete, sob a presidência do Deputado Municipal Sr.
Filipe Manuel Severino Afonso Ramires e secretariada pelos Sras. Deputadas
Municipais Juvenália Figueiredo Bentes e Lídia Leote Costa respectivamente 1º
e 2ª Secretários, com a Ordem de Trabalhos constante da convocatória que se
junta e que ficará a fazer parte integrante na presente acta (Doc. Nº.
1)..............................
Ponto 1 – Aprovar a Carta Educativa para o Município de Olhão, nos termos
das disposições conjugadas no nº. 1 do artº 19º do Decreto-Lei nº. 7/2003 de
15 de Janeiro e da alínea r) 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 – Autorizar o Município a integrar a associação denominada “UAC –
Unidade de Acompanhamento e Coordenação”, nos termos da alínea m) do nº.
2 do Artº 53º da Lei nº. 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5A/2002 de 11 de Janeiro; .....................................
Estiveram presentes os seguintes deputados municipais:..........................
Filipe Manuel Severino Afonso Ramires, Ivone Viegas Cruz da Almeida, Lídia
Maria Leote Gonçalves Costa, Juvenália da Conceição Figueiredo Bentes,
Lourenço Pires Mendonça, Godofredo Poeira, João Luís Relvas Henrique
Charrão, Tiago de Oliveira Guiomar, Lídia Leote Costa, Maria do Carmo
Correia Conceição, José Agostinho Socorro Queiroz, José
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Marcelino Correia Castanheira, 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 Moreno, Carlos
Soares e José Marcelino Dias. Faltou a sr. deputado municipal José Salvador
Mendes Segundo, que foi substituído por Lídia Leote Costa. Faltou igualmente
da bancada da CDU, o sr. Deputado Joaquim Elias substituído pelo Sr.
Deputado Municipal, Godofredo Poeira, bem como a deputada da bancada do
PS, Vanda Guerreiro........................
Tendo em conta a ausência do 1º secretário da Mesa, José Salvador Mendes
Segundo a 2ª secretária Juvenália Bentes exerceu funções de 1ª secretária,
tendo sido aprovado por unanimidade que a deputada do PS Lídia Leote Costa
integrasse a Mesa, como 2ª secretária...........................
Ainda antes da Ordem de Trabalhos, o Sr. Deputado Municipal da bancada da
CDU, José Castanheira alegou ter tido pouco tempo para a análise dos
documentos constantes desta Ordem de Trabalhos................
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal informou que os documentos
seguiram com oito dias de antecedência sendo que o prazo legal para o efeito
é de cinco dias..................................................................................
O Sr. Presidente da Câmara esclareceu o motivo pelo qual foi convocada mais
uma Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal...........................
Deu-se então inicio à análise dos assuntos constantes da Ordem de
Trabalhos.....................................................................................................
Entrou-se de seguida no Ponto 1 da Ordem de Trabalhos – Aprovar a Carta
Educativa para o Município de Olhão, nos termos das disposições conjugadas
no nº. 1 do artº 19º do Decreto –Lei nº. 7/2003 de 15 de
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Janeiro e da alínea r) 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 (Doc. 2 que se junta e fica a
fazer parte integrante da presente acta).........................
Relativamente a este ponto o Sr. Presidente da Câmara comunicou que o
documento “Carta Educativa” foi produzido exclusivamente por técnicos da
Câmara e foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação em reunião de
20 de Dezembro de 2006. .......................................................
Esclareceu também acerca de alguns pontos incluídos no documento em
análise..........................................................................................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada da CDU, José Castanheira perguntou
quem são os vereadores responsáveis quer pelo planeamento quer pela
Educação,

uma

vez

que

considera

este

documento

muito

bem

produzido.....................................................................................................
Aponta porém algumas falhas no que diz respeito à ausência de referência da
população ligada ao mar e ás pescas....................................
Coloca também outras questões relacionadas com a evolução escolar, bem
como com alguns quadros que constam no documento.....................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar colocou
questões nomeadamente acerca da validade do documento, uma vez que a
“Carta Educativa” não está assinada..................................
O Sr. Presidente da Câmara Municipal informou que a lista de presenças da
reunião do Conselho Municipal de Educação se encontra anexa à acta e que
este documento foi aprovado por unanimidade................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar felicitou a
autarquia e os técnicos que produziram a “Carta Educativa”, que considera
muito bem elaborada............................................................
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Coloca contudo também algumas interrogações relacionadas com o quadro nº.
43 incluído na pag. 101.............................................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PS, José Coelho considerou que o
documento foi muito bem elaborado, dinâmico, com método, com facilidade de
consulta e felicita as técnicas: Dina Correia, Ditza Reis e Zélia Gago pela
produção da “Carta Educativa”..........................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PS, José Queiroz também se
congratula com a boa qualidade deste documento. Diz igualmente que
considera como válida o esclarecimento dado pelo Sr. Presidente da Câmara
acerca da validade da “Carta Educativa”. Aponta contudo falhas na impressão
no Decreto-Lei que foi enviado aos deputados.....................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça
colocou novamente a questão da assinatura .............................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PS, José Manuel Coelho ainda
acerca desta matéria, diz não lhe parecer fundamental essa assinatura. Diz
ainda que sabe que muitas cartas educativas foram elaboradas por entidades
externas. Sabendo-se que a Câmara Municipal não procedeu desse modo,
gostaria de saber qual foi a importância que a Câmara não gastou. O Sr.
Presidente

da

Câmara

informou

que

foi

cerca

de

€

40.000........................................................................................................
O Sr. Presidente da Câmara pediu desculpa pela falta de assinatura do parecer
do Conselho Municipal de Educação relativo à Carta Educativa.....
Deu ainda outros esclarecimentos acerca das questões levantadas pelos
deputados, e agradeceu o reconhecimento manifestado pelas diferentes
bancadas acerca da elaboração da “Carta Educativa”................................
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O Sr. Deputado Municipal da bancada da CDU, José Castanheira usou
novamente da palavra realçando que na Carta Educativa não consta qualquer
tipo de formação profissional.......................................................
O Sr. Presidente da Câmara disse que está atento a esta matéria e que a
Escola Secundária de Olhão bem como algumas escolas do ensino básico (2º
e 3º ciclos) existentes no Concelho já possuem cursos de formação
profissional..................................................................................................
Posta à votação a “Carta Educativa” foi aprovada por maioria com 22 votos a
favor (PS e PPD/PSD) e 3 abstenções da CDU, cujos deputados efectuaram
uma declaração de voto sobre a matéria ( Doc. 3 que se junta e que fica a fazer
parte integrante da presente acta) ......................
Entrou-se, em seguida, no segundo ponto da Ordem de Trabalhos – Autorizar o
Município a integrar da Associação denominada “UAC – Unidade de
Acompanhamento e Coordenação”, nos termos da alínea m) nº. 2 do artº 53º
da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de
Janeiro (Doc. Nº.4 que se junta e que fica a fazer parte integrante da presente
acta).............................................................
O Sr. Presidente da Câmara Municipal informou que esta UAC – é denominada
por Associação da Baixa de Olhão conforme certificado de admissibilidade de
denominação que entretanto chegou, com sede na Rua da Soledade nº. 7- 1º,
freguesia

e concelho de Olhão e com a natureza de UAC – Unidade de

Acompanhamento e Coordenação.............
O Sr. Deputado Municipal da bancada da CDU, José Castanheira perguntou se
a

Câmara

está

pensando

doar

algumas

verbas

à

referida

Associação...................................................................................................
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O Sr. Deputado Municipal da Bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar perguntou
qual é concretamente o objecto desta Associação...................
O Sr. Presidente da Câmara Municipal prestou esclarecimentos acerca das
questões levantadas, relativas à “Associação da Baixa de Olhão”......
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar solicitou
esclarecimentos acerca da constituição dos membros da direcção e da sua
eventual remuneração. Foi respondido pelo Sr. Presidente da Câmara, que a
direcção ainda não estava constituída e que não se previa qualquer
remuneração ..........................................................
Posto à votação foi aprovado por unanimidade..........................................
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,
em minuta, foi aprovada por maioria, com 22 votos a favor (PS e PPD/PSD) e 3
abstenções (CDU). Vai ser assinada pelo Sr. Presidente da Assembleia
Municipal e por mim que a secretariei.

O Presidente da Assembleia Municipal,

(Filipe Manuel Severino Afonso Ramires)

A 1ª Secretária da Assembleia Municipal,

(Juvenália Figueiredo Bentes)
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