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ACTA Nº.199
Aos vinte e oito dias do mês de Setembro de dois mil e sete 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 dezanove
de Setembro de dois mil e sete, sob a presidência de 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 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/A2002 de 11 de
Janeiro;......................................................
Ponto 2 – Aprovar as Taxas do Imposto Municipal sobre os Imóveis para o ano
2008, ao abrigo do nº. 5 do artº. 112 do CIMI aprovado pelo decreto-lei nº.
287/2003 de 12 de Novembro e nos termos do disposto da alínea f) 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

Janeiro;........................................................................................................
Ponto 3 – Aprovar dois aditamentos ao Regimento da Assembleia Municipal,
nos termos da alínea b) do nº. 1 do artº 53 º 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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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 Silva Marques, João Luís Relvas
Henrique Charrão, Tiago de Oliveira Guiomar, José Salvador Mendes
Segundo, Carla Maria Antunes Caramujo, Artur Leonardo Valente, José
Agostinho Socorro Queirós, José Marcelino Correia Castanheira, Vanda Maria
Filipe Guerreiro, Carla Jesus Teixeira Horta, Hilário Manuel Ribeiro Dias
Viegas, José Costa Afonso, Joana Maria Soares, Hugo Charrão, Cláudia Isabel
Viegas Nascimento, Vanda Isabel Guerreiro Bernardo, Maria Gracinda
Rendeiro, Manuel Martins, Custódio José Moreno, Carlos Alfredo Lopes Soares
e Francisco José Rogério. Faltou o Sr. Deputado Municipal da bancada da
CDU, Joaquim Santos Elias sendo substituído por Isabel Maria Silva Marques.
Faltaram os Srs. Deputados Municipais da bancada do PPD/PSD, Maria Carmo
Correia Conceição e Nuno Alexandre Gago Dias que justificaram as
respectivas faltas e foram substituídos pelos Srs. Artur Leonardo Valente e
Carla Jesus Teixeira Horta. Faltou também o Presidente da Junta de Freguesia
de Moncarapacho, José Marcelino Dias tendo sido substituído pelo Sr.
Francisco José Rogério................................................................................
O 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, foi apreciado o pedido de
suspensão do mandato do Sr. Deputado Municipal da bancada da

CDU, Joaquim dos Santos Elias o qual foi aceite por maioria com 1 abstenção.
Ainda antes do período dedicado à Ordem de Trabalhos, deram entrada na
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Mesa da Assembleia os seguintes documentos (em anexo), que após
apreciação mereceram as seguintes decisões :..............
 Doc. A – Proposta da bancada da CDU sobre a realização
descentralizada das reuniões da Assembleia Municipal pelas Freguesias
do Concelho.....................................................................
Admitida para discussão por unanimidade.........................................
Posta a votação foi recusada com 3 votos a favor da CDU, 8 abstenções
do PPD/PSD e 13 votos contra do PS............................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PS, José Queirós justificou a
votação da bancada do PS..............................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada da CDU, José Castanheira
justificou o voto da bancada da CDU.................................................
 Doc. B – Proposta da bancada da CDU sobre a fixação da alteração do
dia e hora das reuniões da Assembleia Municipal.........................
Admitida para discussão por unanimidade........................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PS, José Queirós teceu
considerações sobre a viabilidade da proposta.................................
Posta a votação foi rejeitada com 3 votos a favor da CDU, 21 votos
contra do PS e PPD/PSD..........................................................
 Doc. C – Projecto de deliberação da bancada da CDU sobre o estado de
conservação do circuito de manutenção dos Pinheiros de Marim na
Freguesia de Quelfes e o futuro a dar aquela zona.......
Admitida para discussão por unanimidade.........................................
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A Sra. Vice Presidente da Câmara, na ausência do Sr. Presidente da
Câmara deu os esclarecimentos sobre o plano de pormenor daquela
zona......................................................................................
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Quelfes disse ser falso o
preambulo do projecto de deliberação apresentado. Disse ainda que
estava previsto uma Unidade Operativa de Planeamento (UOP2) Marim
para aquela zona e que desconhece, no caso de uma parte daquele
circuito ser ocupada, quais as alternativas.........
A Sra. Deputada Municipal da Bancada do PS, Vanda Guerreiro teceu
algumas

considerações

sobre

os

investimentos

no

circuito

de

manutenção..................................................................................
O Sr. Deputado Municipal da Bancada do PS, José Queirós também
teceu algumas considerações sobre o assunto.................................
A Sra. Deputada da Bancada da CDU, Vanda Bernardo, disse ter sido
enviada uma proposta à Junta de Freguesia de Quelfes sobre o
assunto...........................................................................................
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Quelfes voltou a desmentir a
bancada da CDU.............................................................
A Sra. Vice Presidente da Câmara voltou a dar informações sobre o
assunto, sugerindo que se espere pela discussão pública do Plano de
Pormenor daquela zona.......................................................
O Sr. Deputado da Bancada da CDU, José Castanheira deu alguns
esclarecimentos.................................................................................
Posto a votação foi recusado com 3 votos a favor da CDU e 21 votos
contra do PS e PPD/PSD..........................................................
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O Sr. Deputado Municipal da Bancada do PPD/PSD, Lourenço Pires
Mendonça chamou a atenção para um atropelamento mortal, junto à
estação de tratamento poente, devido à falta de sinalização nas
passagens de nível.............................................................................
A Sra. Vice Presidente da Câmara deu conhecimento de que estão a ser
feitas demarches junto da Refer...............................................
A Sra. Deputada Municipal da bancada da CDU, Isabel Marques
chamou a atenção para o mau estado da limpeza nas ruas da nossa
cidade. Disse ainda que deveria haver uniformidade na indumentária dos
cantoneiros de limpeza. Chamou ainda a atenção para o perigo
resultante das lombas existentes na nossa cidade.....
A Sra. Deputado Municipal da bancada da CDU, Vanda Bernardo pôs
algumas questões sobre a venda de lotes na Zona Comercial de Marim.
Solicitou dados sobre o Festival do Marisco e sugeriu um aumento da
componente cultural no Festival do Marisco.................
O Sr. Deputado Municipal da bancada da CDU, José Castanheira, falou
sobre o desemprego no Concelho de Olhão e sobre o possível e
provável desaparecimento da Capitania de Olhão. Leu ainda um excerto
da última acta da Freguesia de Quelfes................
A Sra. Deputada Municipal da Bancada do PPD/PSD, Ivone Almeida
chamou a atenção para a falta de placas toponímicas nos Pinheiros de
Marim, a falta de limpeza na Ribeira de Belmonte e a existência de
baratas e ratazanas. Voltou a falar na falta de iluminação e perguntou
para quando a entrega das 200 casas.............................
O Sr. Deputado Municipal da Bancada do PS, José Queirós disse que a
Câmara deverá fazer uma fiscalização rigorosa à reposição
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de pavimentos pelas empresas e dar mais atenção à situação no Parque
Estacionamento do Levante..................................................
O Sr. Deputado Municipal Manuel Martins, Presidente da Junta de
Freguesia de Quelfes explicou o referido pelo Sr. Deputado Municipal da
Bancada da CDU, José Castanheira, sobre um elemento do PS na
Assembleia de Freguesia de Quelfes...................
O Sr. Deputado Municipal, Custódio José Moreno, Presidente da Junta
de Freguesia de Pechão deu esclarecimentos sobre a limpeza das
ribeiras...........................................................................
Deu-se, de seguida, início à análise dos assuntos constantes da Ordem de
Trabalhos................................................................................................
No primeiro ponto – O Sr. Presidente da Assembleia Municipal pôs à
consideração da Assembleia a informação escrita do Sr. Presidente da Câmara
Municipal prevista na alínea e) do Artº 53º 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, tudo
conforme doc. Nº.2 que se junta e que ficará a fazer parte integrante da
presente acta..............................................................
Relativamente a esta informação registou-se o seguinte:..........................
As Sras. Deputadas Municipais da Bancada da CDU, Isabel Marques e Vanda
Bernardo, solicitaram esclarecimentos sobre o ponto 18................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Pires
Mendonça, solicitou esclarecimentos aos pontos 1,2,3,4,5,6,17 e 21......
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar, solicitou
esclarecimentos aos pontos 7,8,14 e 17.....................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PS, Hilário Viegas solicitou
esclarecimentos sobre o ponto 7................................................................
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O Sr. Deputado Municipal, Manuel Martins, Presidente da Junta de Freguesia
de Quelfes, solicitou esclarecimentos nos pontos 3,7 e 8..........
O Sr. Deputado Municipal da bancada da CDU, José Castanheira solicitou
esclarecimentos aos pontos 2,7,9,12 e 13................................................
O Sr. Deputado Municipal, Custódio Moreno, Presidente da Junta de Freguesia
de Pechão deu alguns esclarecimentos solicitados pela Sra. Deputada
Municipal da bancada da CDU, Isabel Marques............................
A Sra. Vice Presidente da Câmara deu os esclarecimentos solicitados.......
O Sr. Vereador Sebastião Coelho também deu esclarecimentos sobre as
dúvidas apresentadas..................................................................................
Entrou-se, em seguida, no segundo ponto da Ordem de Trabalhos – Aprovar as
taxas do Imposto Municipal sobre os Imóveis para o ano 2008, ao abrigo do
disposto do nº. 5 do artº 112 do CIMI aprovado pelo decreto-lei nº. 287/2003 de
12 de Novembro e nos termos do disposto na alínea f) 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. Nº.3) que se junta e que fica a fazer parte
integrante

da

presente

acta.............................................................................................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Pires Mendonça
teceu considerações sobre o valor do IMI proposto, valor máximo e a omissão
da referência ao respectivo Regime, justificando em seguida a votação contra
da bancada do PPD/PSD.....................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada da CDU, José Castanheira justificou o
voto negativo na proposta.......................................................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PS, José Queirós justificou os valores
apresentados...................................................................................
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Posta à votação a proposta, foi a mesma aprovada com 15 votos a favor do PS
e 11 votos contra do PPD/PSD e da CDU.........................................
Entrou-se de seguida, no terceiro ponto da Ordem de Trabalhos – Aprovar dois
aditamentos ao Regimento da Assembleia Municipal , nos termos da alínea b)
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 (Doc. Nº.4) que se junta e
que

fica

a

fazer

parte

integrante

da

presente

acta.........................................................................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PS, José Queirós teceu
considerações sobre a proposta e propôs mais uma alteração sobre o mesmo
artigo a qual foi recusada mas que fará parte na próxima Ordem de
Trabalhos................................................................................................
Posta a votação foi aprovado por maioria, com 23 votos a favor do PS e
PPD/PSD e 3 abstenções da CDU................................................................
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. António Paula Brito Pina, colocou três questões ao Sr. Presidente da
Câmara:...................................................................................................
1 - Perguntou porque é que o espaço onde se encontra o Caíque não tem uma
placa

em

várias

línguas

a

explicar

a

razão

de

ser

daquela

embarcação.................................................................................................
2- Lembrou uma promessa relativamente a uma candidatura a fundos
comunitários para a recuperação da zona histórica da cidade....................

8/9

S.

R.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OLHÃO
CÓDIGO POSTAL 8700-349

3 - Quis saber qual a situação do circuito de manutenção dos Pinheiros de
Marim e chamou a atenção para a falta de resposta, por escrito, por parte da
Câmara..........................................................................................
_____________________________________________________
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente acta que, após lida e votada,
em minuta, foi aprovada por maioria, com 23 votos a favor do PS e PPD/PSD e
3 abstenções da CDU. Esta 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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