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ACTA Nº. 201
Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro de dois mil e sete 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 dezoito de
Dezembro de dois mil e sete, sob a presidência do Deputado Municipal Sr.
Filipe Manuel Severino Afonso Ramires e secretariada pelos Srs. Deputados
Municipais Hilário Manuel Ribeiro Dias Viegas 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. 53º da Lei nº.
169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de
Janeiro;...........................................................................
Ponto 2 – Aprovar o Plano de Pormenor da Unidade Operativa de
Planeamento e Gestão do Espaço de Ocupação Turístico-Cultural de Marim,
ao abrigo da alínea a) do nº. 2 do artº. 64 e da alínea b) do nº. 3 do Artº. 53 Lei
nº. 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5A/2002 de 11 de Janeiro;.......................................
Ponto 3 – Aprovar, as opções do plano e a proposta de orçamento para o ano
de 2008, nos termos da alínea b) 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;
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Ponto 4 – Aprovar, por proposta da Câmara Municipal a fixação da
percentagem de IRS pretendida pelo Município na participação variável do IRS
dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição territorial
correspondente ao Município de Olhão, relativo aos rendimentos do ano 2008,
nos termos das disposições conjugadas dos Artigos 19 nº. 1 e 20 nº. 1 e 2 da
Lei

nº.

2/2007

de

15

de

Janeiro

e

Artº.

15

do

Regimento................................................................................
Ponto 5 – Aprovar, uma alteração ao Artº. 15 do Regimento da Assembleia
Municipal, nos termos da alínea b) 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.

.......................................................................................................
Estiveram presentes os seguintes deputados municipais:..........................
Filipe Manuel Severino Afonso Ramires, Ivone Viegas Cruz da Almeida, Lídia
Maria Leote Gonçalves Costa, Carlos Manuel Jorge Silva Rosário, Lourenço
Pires Mendonça, Isabel Maria da Silva Marques, Joaão Luís Relvas Henrique
Charrão, Tiago de Oliveira Guiomar, Helder Nuno Silva do Carmo Fernanda
Maria Matos da Luz, 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 Rendeiro, Manuel Rodrigues Martins, Custódio José Barros
Moreno,

Carlos

Alfredo

Lopes

Soares

e

José

Marcelino

Dias.......................................................................
Faltaram os Srs. Secretários da Mesa que foram substituídos e os Srs.
Deputados Municipais da Bancada do PS, José Manuel Gonçalves Coelho,
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Juvenália da Conceição Figueiredo Bentes, José Salvador Mendes Segundo e
Carla Maria Antunes Caramujo que justificaram as suas faltas..
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, informou de seguida, do expediente
recebido e que se encontra arquivado em pasta própria, tendo no entanto
distribuído fotocópias dos documentos recebidos e considerados mais
importantes, nomeadamente:.......................................
•

Proposta para aditamento ao PIDDAC do Partido Ecologista “Os
Verdes”.

•

Dois Ofícios da Associação Nacional de Municípios referente à “Taxa de
gestão de resíduos e a Proposta de Lei do Orçamento de Estado para
2008.

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- Moção de Rejeição dos Presidentes de Junta de Freguesia na
aprovação do artigo 53º da Lei das Autarquias Locais...............................
Foi admitida para discussão por unanimidade.............................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada da CDU, José Castanheira afirmou que
que a CDU votou favoravelmente a admissão da proposta de moção, por se
tratar de um assunto importante e porque a lei sobre a qual versa a proposta de
moção, na opinião desta bancada, vai retirar peso político aos pequenos
partidos ...............................................................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PS, José Agostinho Queirós,
manifestou a sua não concordância com os termos e linguagem utilizados no
texto da proposta, por não serem adequados.......................

3/20

S.

R.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OLHÃO
CÓDIGO POSTAL 8700-349

O Sr. Deputado Municipal da bancada do PS, Manuel Martins, justificou a
terminologia utilizada no texto da proposta, pois a mesma reflecte não só o seu
ponto de vista, mas também o sentimento da Associação Nacional de
Freguesias,

na

medida

em

que

se

vislumbra

o

esvaziamento

das

freguesias..........................................................................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PSD, José Marcelino, comentou que
a causa é justa, na medida em que os grandes partidos, estão a tentar eliminar
os presidentes de junta...................................................
A Srª. Deputada Municipal da bancada da CDU, Isabel Marques, cumprimentou
toda a Assembleia, desejou as boas festas, concordou com a proposta de
moção e sugeriu que a mesma fosse dirigida a todos os líderes parlamentares
da Assembleia da República.................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PS, Agostinho Queiróz, justificou
ainda que o sentido de voto da bancada do PS, apenas se prende com a
terminologia do texto da moção e não com a ideia que orienta a moção
propriamente dita........................................................
O Sr. Presidente da Câmara Municipal, cumprimentou a Assembleia, desejou
as boas festas, manifestou a sua solidariedade com os presidentes das Juntas
de Freguesia, afirmando que a proposta de Lei em causa não trata a matéria
da forma mais correcta, e questiona sobre se poderá haver conciliação entre as
bancadas e os proponentes da proposta, relativamente à terminologia a utilizar
no texto da mesma........
O Sr. Deputado Municipal, da Bancada do PS, Manuel Martins, considerou
oportuno a sugestão do Sr. Presidente da Câmara e manifestou a vontade de
alterar a fraseologia do texto da proposta…………………….....
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O Sr. Presidente da Assembleia Municipal propôs a suspensão dos trabalhos
por cinco minutos, para se proceder à alteração da proposta de moção, aceite
por unanimidade, tendo os trabalhos sido retomados cerca das vinte e uma
horas e cinquenta e cinco minutos…………………..
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PS, Manuel Martins procedeu à
leitura da moção reformulada e complementada com a sugestão da CDU.
O Sr. Deputado da bancada do PS. Agostinho Queiroz, manifestou o seu
apreço pela reformulação dizendo que concorda com a redacção actual,
louvando ainda a intenção…………………………………………………….......
A Srª. Deputada Municipal da bancada do PSD, Ivone Almeida, propôs que
fossem retiradas algumas palavras, tendo sido aceite pelo proponente.....
A Moção foi aprovada por maioria, com 25 votos a favor e apenas um voto
contra do Sr. Deputado Municipal da bancada do PS, João Charrão…
Ainda antes da Ordem de Trabalhos, foram apresentados os seguintes
assuntos: ....................................................................................................
A Srª. Deputada Municipal da bancada da CDU, Isabel Marques referiu a
existência de um requerimento acerca do abate de animais no canil, bem como
a utilização por um funcionário da Câmara municipal, de uma arma
anestesiante e questionou se a senhora Presidente da Liga Olhanense dos
Amigos dos Animais (LOAA), estava impedida de entrar no canil, há cerca de
dois meses. Mais disse que o acto de matança tinha a ver com o funcionário
Florival, que não podiam ignorar o que ouviram, que o Senhor Engenheiro
Almeida também estaria envolvido na situação e que a CDU queria explicações
do Sr. Presidente da Câmara sobres estas questões….

O Sr. Presidenta da Assembleia Municipal, referiu que não tinha funções
executivas, pelo que não podia pronunciar-se sobre as alegações, sendo que o
Sr. Presidente da Câmara Municipal o fará……………………………...
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O Sr. Deputado Municipal da bancada da CDU, José Castanheira:
-

Questionou sobre se os sucessivos requerimentos que não têm resposta
por parte do executivo municipal, e quem nesta Assembleia terá que
responder aos mesmos.

-

Comentou que continuam os problemas na Ria Formosa, em especial junto
à Doca e junto ao Caís “T”. Quando são detectadas emissões de supostos
poluentes e entra em contacto com os serviços da Câmara ou do Parque
Natural da Ria Formosa as respectivas emissões cessam. Sempre que
contacta com a entidade fiscalizadora esta intervém, mas regista a
incompreensão pelo facto de não se fazer algo mais para evitar essas
situações…………………………..................

-

Teceu considerações sobre o futuro da Doca Pesca em geral e em Olhão
em particular e questionou, se vai ficar nas mãos de privados ou não. Mais
disse que a Doca Pesca tem muita importância para Olhão e perguntou que
opinião

tem

a

Câmara

Municipal

sobre

este

tema.......................................................................................................
-

Teceu considerações sobre as quotas de pescado, e disse que, pese
embora as paragens serem cada vez mais frequentes, concorda com as
medidas de defesa dos recursos, mas que na sua opinião tem que haver
alguma ponderação e atenção para com a situação económica em que
os pescadores se encontram.....................................................

-

Questionou o Sr. Presidente da Câmara, sobre se a vinda do IPIMAR para
Olhão trará valor acrescentado, pois, até agora, na sua opinião nada se fez
sentir...................................................................................

-

referiu que na anterior sessão da Assembleia Municipal o Sr. Deputado
Municipal da bancada do PS, Manuel Martins terá afirmado que não tinha
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dito que nada iria suceder relativamente ao Circuito de Manutenção dos
Pinheiros

de

Marim,

mencionando

a

acta

de

27-12-

2006………….........................................................................................
O Sr. Deputado Municipal, da bancada do PS, Manuel Martins retorquiu que a
afirmação, não terá sido bem essa e que a questão foi falada no contexto da
discussão sobre o Orçamento da Junta de Freguesia de Quelfes, da qual é o
seu Presidente do Executivo.......................................
A Srª. Deputada Municipal, da bancada do PSD, Ivone Almeida, teceu
considerações acerca do facto de terem sido levantadas calúnias ao Sr.
Engenheiro Alberto Almeida, quer nos jornais, quer na Internet, manchando o
bom nome desse funcionário da Câmara Municipal de Olhão, pedindo ao Sr.
Presidente da Câmara para se pronunciar………......
O Sr. Presidente da Câmara Municipal referiu:
 Que oportunamente será respondido ao requerimento da CDU.
 No site da Câmara Municipal, está publicado um comunicado do seu
Presidente, sobre a questão do canil, e que a Srª. Deputada Municipal,
Isabel Marques poderá tomar conhecimento da posição do presidente do
executivo se aceder a esse site. Disse também que não houve nenhuma
matança de animais e que o que se tem ouvido e lido são calúnias que
colocam em causa o bom nome do Município, dos seus funcionários, do
seu presidente e de todos os

olhanenses, e que como tal, será efectuada uma queixa crime
nesse contexto..................................................................................
 Relativamente à Doca Pesca, disse que a Câmara está a estudar o
assunto, uma vez que de facto não implica só a cidade de Olhão, mas
sim todo o país, e que as organizações de produtores também têm que
se ouvidas sobre o assunto, assim como a Associação Nacional de

7/20

S.

R.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OLHÃO
CÓDIGO POSTAL 8700-349

Municípios. Mais acrescentou e que a vinda do IPIMAR, para Olhão,
também neste contexto, é muito importante e que o facto de ter ocorrido
há pouco tempo, as consequências ainda não se fizeram sentir, como é
óbvio…….........
Deu-se de seguida, início à análise dos assuntos constantes da Ordem de
Trabalhos.....................................................................................................
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 e
cuja cópia consta do anexo à presente acta..............................
Relativamente a esta informação registou-se o seguinte:
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PSD, Pires Mendonça, teceu
algumas considerações:
•

Afirmou que deve haver rigor na informação do Presidente
conforme estipula o Artº. 16º, do Regimento desta Assembleia,
nomeadamente no que respeita à actividade das Empresas
Municipais..........................................................

•

Afirmou ainda, que foi com muita alegria que tomou conhecimento
da entrega das casas de Habitação Social, pelo Município às
famílias contempladas, antes do Natal e que lamenta que tal não
tenha sido possível antes e que as famílias da Fuseta e de
Moncarapacho

não

tenham

tido

igual

sorte........................................................................................
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•

Relativamente ao Ponto 2 da Informação Escrita do Sr.
Presidente da Câmara, questionou sobre em que iria consistir a
requalificação da Ria Formosa................................

•

Relativamente ao Ponto 3 da Informação Escrita do Sr.
Presidente da Câmara, questionou, para quando, a requalificação
da Estrada Nacional 125...................................

•

Relativamente ao Ponto 4 da Informação Escrita do Sr.
Presidente da Câmara, solicitou que a Assembleia fosse
informada dos nomes que constituem a Comissão Executiva para
a Comemoração dos 200 Anos, da chegada do Caíque “Bom
Sucesso” ao Brasil, uma vez que vai ser tornada pública em 5 de
Janeiro de 2008............................................

•

Relativamente ao Ponto 11 da Informação Escrita do Sr.
Presidente da Câmara, questionou sobre o que quer dizer a
palavra “draft”.........................................................................

O Sr. Deputado Municipal da bancada do PS, Hugo Charrão, comentou que o
ano 2008, vai ser muito importante no âmbito cultural e questionou sobre os
arranjos exteriores da Biblioteca Municipal e para quando a inauguração da
mesma................................................................

O Sr. Deputado Municipal da bancada do PS, Agostinho Queiroz,
Relativamente ao Ponto 2 da Informação Escrita do Sr. Presidente da Câmara,
solicitou mais informação sobre a requalificação da Ria Formosa.
O Sr. Deputado Municipal da bancada da CDU, José Castanheira:
-

Considerou que de acordo com o Artº. 16º, do Regimento desta Assembleia
a informação do Sr. Presidente da Câmara deverá referir os saldos e o
número de processos em Tribunal....................................
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-

Questionou sobre se a requalificação da Ria Formosa tem alguma relação
com a demolição das casas........................................................

-

Teceu considerações sobre a comemoração dos 200 anos da chegada do
Caíque “Bom Sucesso” ao Brasil e que o Sr. Presidente da Câmara havia
afirmado numa sessão anterior que as comemorações não podiam passar à
margem da população e que na sua opinião esta Assembleia devia
conhecer os nomes que constituem a Comissão Executiva, para poder dar a
sua opinião.................................................

O Sr. Deputado Municipal da bancada do PS, Agostinho Queiroz, teceu
comentários à informação do Sr. Presidente da Câmara e acrescentou que a
bancada da CDU, tinha já por duas vezes invocado o incumprimento do
Regimento desta Assembleia mas que, na sua opinião, essa bancada não tinha
autoridade moral para o fazer, na medida em que já por várias vezes não
cumpriram esse mesmo regimento........................
O Sr. Presidente da Câmara:........................................................................


Procedeu às explicações e informações solicitadas pela Assembleia
designadamente

ao

Sr.

Deputado

Municipal

José

Castanheira,

relativamente ao Ponto 9 da Informação Escrita do Presidente,

aconselhando-o a visitar mais vezes o Site da Câmara, pois essa matéria
está nele bem espelhada...........................................................


Relativamente ao Ponto 10, disse que só foi possível fazer as
escrituras das casas de Habitação Social na Segunda Feira 17 de
Dezembro de 2007 e portanto tudo foi feito pelo Município para que
todas as condições estivessem reunidas, à data da entrega da
mesma em especial fornecimento de água, luz, gás, à data da
entrega das mesmas. Neste contexto referiu que o acto de entrega
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das casas foi um momento particularmente emocionante e de grande
orgulho para todos. Lamentou, contudo que para as pessoas da
Fuseta

e

Moncarapacho

tal

não

tivesse

sido

possível.....................................................................


Quanto ao Ponto 2, referiu que não é fácil pormenorizar a aplicação
dos muitos milhões de euros envolvidos, mas que o reforço do
cordão dunar e a abertura das barras entre outras intervenções,
serão certamente relevantes.................................



No que respeita à Estrada Nacional 125, há a expectativa de que a
intervenção tenha como ponto importante a Variante Norte de Olhão,
algumas

rotundas

e

ainda

a

requalificação

ambiental......................................................................................


Quanto ao Ponto 4, justificou que, por lapso não foi referida a
composição da Comissão Executiva enunciando os nomes, da
mesma salientando que pretende que o evento seja amplo e que,
todos se sintam integrados. Mais acrescentou que o

impacto deverá ser regional e até Nacional.......................................


Referiu que a Biblioteca Municipal e o Auditório Municipal serão
inaugurados em 2008, integrados nas comemorações dos 200 anos,
bem

como

outros

projectos

que

estão

nesse

âmbito

a

ser

preparados......................................................................................................................
Passou-se de imediato, à análise dos restantes Pontos da Ordem de
Trabalhos.....................................................................................................
Entrou-se, em seguida, no segundo ponto da Ordem de Trabalhos –
Aprovar, o Plano de Pormenor da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão
do Espaço de Ocupação Turístico-Cultural de Marim, ao abrigo da alínea a) do
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nº. 2 do artº. 64 e da 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. nº. 2)...............................................
O Sr. Presidente da Câmara Municipal procedeu à apresentação global do
plano de Pormenor, considerando-o muito importante para o concelho e que é
uma situação excepcional prevista no PROTAL. Dissertou acerca dos trâmites
do processo desde o seu início até ao momento actual, referindo entre outros
aspectos a ponderação das questões colocadas em sede de discussão pública
e

as

respectivas

respostas

pela

Câmara

Municipal......................................................................................................
Considerou também que o Plano de Pormenor não acarreta prejuízo para
ninguém, antes pelo contrário, todos beneficiam. Sobre o Circuito de
Manutenção reafirma que admite haver alteração do mesmo e que para além
do mais esta Assembleia Municipal terá sempre que deliberar sobre a
aquisição de terrenos para o efeito. Que este projecto ou é aprovado

até 31 de Dezembro de 2007, nos termos do PROTAL, ou já não haverá outra
oportunidade......................................................................................
O Sr. Deputado Municipal, da bancada do PS, Agostinho Queiroz, teceu
considerações sobre o Plano de Pormenor afirmando que este é bem vindo,
mas que não concorda com a expressão segunda residência, vertida no
mesmo, pois a grande maioria do residentes da zona em causa, são de facto,
em primeira residência e que as reclamações não forma atendidas e/ou
consideradas, parecendo-lhe que as respostas
dadas em sede de discussão pública foram iguais para todos os participantes
na discussão..........................................................................
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A Srª. Deputada Municipal da bancada do PSD, Ivone Almeida, referiu que
apesar de não ser técnica, na sua opinião este projecto será muito benéfico
para o concelho, podendo minimizar os seus problemas, congratulando-se com
ele, uma vez que, pode criar postos de trabalho. Considerou que os
ambientalistas não devem preocupar-se apenas com os animais “bichos”, mas
também com as pessoas e que vai votar a favor. Referiu ainda que está
preocupada com o facto de perto da CEPSA/EN 125, não estar previsto a
criação de uma rotunda, por forma a reduzir o número de acidentes nesse
local...............................................
A Srª. Deputada Municipal, da bancada da CDU, Vanda Bernardo, referiu que o
tempo para apreciar o Plano proposto, foi muito curto, e que na discussão
pública, apesar desta ter decorrido nos prazos legais, o facto é que, deveria ter
sido mais divulgado. Questionou sobre as respostas às questões colocadas em
sede de discussão pública estão ou não a ser enviadas aos respectivos
destinatários. Mais disse que o PCP, reitera que a antiga “Fábrica do
Carepinha”, seja transformada em Museu

Conserveiro, uma vez que o local foi um bairro conserveiro, que deve manterse o Circuito de Manutenção, ficando satisfeita de saber que ele não será
eliminado sem haver alternativa. Pretende saber se houve estudo de impacto
ambiental,

pois

na sua

opinião

os

animais

deverão

ser tidos

em

conta............................................................................................
O Sr. Deputado Municipal, da bancada do PPD/PSD, Lourenço Pires
Mendonça, salientou que apesar do projecto ser de grande interesse, vem
muito tarde, mas que no entanto, que vale mais tarde do que nunca
e que nesta fase surgiu muito rapidamente. Questionou sobre a propriedade
dos terrenos nos quais vão ser implementados os lotes. Referiu ainda que, não
estão definidos os custos da Administração, bem como dos privados e as
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respectivas receitas e questiona em que moldes essas questões serão
tratadas. Parece-lhe estranho que a passagem desnivelada seja em “S”. Sobre
o teor do Artº. 44º nº. 1 do Regulamento questionou sobre o que quer dizer o
termo “galeria ripícola”. Afirma que teve informação de que, na sequência das
respostas iguais para todos os intervenientes em sede de discussão pública,
alguns não aceitarão e irão accionar os tribunais, o que talvez a Câmara
Municipal pudesse evitar......
O Sr. Deputado Municipal, da bancada do PS, Hugo Charrão, referiu que o
Site da Câmara Municipal contém informação sobre o Plano, que o projecto é
bem vindo, definindo e requalificando aquela área que bem conhece. Não
percebe porque se denominam as habitações de segunda residência. Salienta
a estruturas desportivas previstas e respectivas áreas sanitárias. Valoriza três
aspectos

apresentados

Desnivelada;

no

Estradas

Plano:

Apeadeiro

paralelas

à

de

Marim;

Estrada

Passagem
Nacional

125...............................................................................................

O Sr. Deputado Municipal, da bancada da CDU, José Castanheira, referiu que
em Janeiro de 2007, apresentou um requerimento solicitando informações
sobre o que estava previsto para aquela zona do concelho e não obteve
qualquer resposta. Que vai haver mais valor acrescentado para o concelho, por
via de mais emprego e desenvolvimento, pelo que vai votar a favor
acrescentando que a CDU não obteve qualquer resposta em sede da
discussão pública. A questão da segunda residência, não é para si entendível.
No que respeita à “Fábrica do
Carepinha” refere que no Algarve e mesmo no país, não haverá situação
idêntica, pelo que não deverá ser destruída, na medida em que poderá mesmo
a potenciar o aproveitamento turístico e valorizar o investimento, pelo que
lamenta se a destruição se vier a concretizar. Ficou satisfeito com a ideia sobre
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o Circuito de Manutenção. Por outro lado e dado que o Plano prevê cinco anos
para a execução, questionou

sobre qual é a perspectiva em termos de

planeamento do retorno do investimento na óptica do investidor. Ficou mais
descansado pelo facto do Sr. Presidente da Câmara afirmar que serão
respeitados

os

direitos

dos

proprietários.........................................................................................
O Sr. Presidente da Câmara:
-

Respondeu que as respostas aos participantes na discussão pública, não
são de facto todas iguais e que à CDU e a todos os outros formam enviadas
por

correio

e

pormenorizou

alguns

aspectos

das

mesmas..................................................................................................
-

Considerou que sobre a eventual rotunda perto da CEPSA, na Estrada
Nacional 125, há de facto necessidade de a construir e que a Câmara vai
propor à Estradas de Portugal que o faça.........................................

-

Quanto à questão colocada do estudo de impacto ambiental, afirmou não
ser necessário nos termos legais.....................................................

-

Relativamente ao Circuito de Manutenção, mais uma vez admite a hipótese
de haver alternativa para o mesmo.........................................

-

Referiu que a forma como está apresentada a Passagem Desnivelada
resume-se a uma questão técnica..........................................................
-

-

A questão da segunda residência é questão de mera denominação.

No que respeita aos terrenos a Câmara fará tudo para que ninguém fique
prejudicado....................................................................................

-

Agradeceu as apreciações feitas pela Assembleia, e salientou que o
projecto não pretende desenvolver e requalificar a qualquer preço.

Posto a votação, o Plano de Pormenor ora em discussão foi aprovado por
unanimidade.................................................................................................

15/20

S.

R.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OLHÃO
CÓDIGO POSTAL 8700-349

Entrou-se, de seguida, no terceiro ponto da Ordem de Trabalhos - Aprovar as
Opções do Plano e a proposta de orçamento para 2008, nos termos da alínea
b) do nº. 2 do artº 53º da Lei nº. 169/99 de 18 de Setembro, alterada 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.............
A Srª. Deputada Municipal da bancada do PS, Vanda Guerreiro, teceu
considerações sobre a participação fixa no IRS...........................................
O Sr. Presidente da Câmara , explicou que o Ponto 4 da convocatória refere-se
a 2008 e não 2007 o que pode ter gerado alguma confusão.
O Sr. Deputado Municipal, da bancada do PS, Hugo Charrão, teceu
considerações sobre alguns aspectos, designadamente sobre o Bairro 16 de
Junho que se encontra em péssimas condições, salientando o esforço do
Município nas questões sociais e questiona para quando a

requalificação da zona histórica e que localização para diversos projectos
constantes na proposta...............................................................................
O Sr. Deputado Municipal, da bancada da CDU, José Castanheira, teceu
algumas considerações sobre as opções do plano, sobre as obras que são
necessárias e outras que foram anunciadas várias vezes. Destacou,
igualmente o facto do desenvolvimento económico e o ambiente apenas
aumentar em 7%, e 3% respectivamente. Destacou ainda o facto de
nada ser referido para a saúde, e que nas despesas com pessoal, não lhe
parece ter havido qualquer contenção........................................................
O Sr. Deputado Municipal, da bancada do PSD, Tiago Guiomar, teceu
considerações e pediu explicações, pois segundo ele há um ano atrás elogiou
o documento, mas que neste ano houve retrocesso, na medida em que não
são referidos os totais nalguns pontos dos capítulos económicos. Nas
despesas com as freguesias Fuseta e Moncarapacho têm verbas menores
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nalgumas rubricas. Relativamente ao Programa PARES, salientou-o com
agrado. Questiona como é que a Câmara Municipal vai aproveitar a água das
piscinas para outros fins.....................
O Sr. Deputado Municipal da Bancada do PPD/PSD, Lourenço Pires
Mendonça, pediu esclarecimentos quanto às novas creches a criar em 2008,
requalificação da Ria Formosa versus saneamento básico na Ilha da Armona,
uma vez que não há financiamento..........................................
O Sr. Presidente do Município, procedeu aos esclarecimentos solicitados
dizendo:.......................................................................................................
-

Há projectos para o Centro de Ciência e Desenvolvimento, apenas faltando
ultimar alguns aspectos. Acrescentou que este vai situar-se junto ao
Auditório Municipal. Chamou igualmente a atenção para a

recuperação do Chalé do Saias, para a requalificação urbana da zona
histórica, referindo que vai ser apresentada candidatura para o efeito. Mais
disse que iria haver um novo campo de futebol com relva sintética e que
deverá ser construído a norte do existente, só faltando o acordo com o
proprietário do terreno. Informou também que, o novo Quartel dos
Bombeiros, situar-se-á a nascente da cidade. Para o Programa PARES –
LARES,

o

Município

comparticipará

financeiramente......................................................................................
-

Referiu que as empresas municipais têm auditores externos, que a questão
da orçamentação para a saúde não é competência da Câmara, mas que
esta está atenta e que fará tudo o que estiver ao seu alcance. Quanto à
despesa com pessoal o aumento estará relacionado com os novos
equipamentos. Disse, ainda, que o desenvolvimento económico dá-se
fundamentalmente com o investimento privado e que o Município faz o
possível para ajudar nesse sentido. Questões técnicas de âmbito
orçamental não são fáceis de explicar, uma vez que o documento é sucinto.
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A água das piscinas municipais serão aproveitadas para regar jardins e
outros locais e que ainda não há estudos concretos para o Arquivo
Histórico.
O documento foi aprovado por maioria, com 21 votos a favor e 5
abstenções.............................................................................................
Entrou-se de seguida, no quarto ponto da Ordem de Trabalhos – Aprovar, por
proposta da Câmara Municipal a fixação da percentagem de IRS pretendida
pelo Município na participação variável do IRS dos sujeitos passivos com
domicílio fiscal na circunscrição territorial correspondente
O Sr. Deputado Municipal da bancada da CDU, José Castanheira, perguntou
quanto significa em euros para a Autarquia a parte não

pretendida para lhe permitir perceber melhor a matéria em apreço e afirmou
que votaria a favor.........................................................................
O Sr. Deputado Municipal, da bancada do PPD/PSD, Lourenço Pires
Mendonça, referiu que na sessão de Setembro, alertou o Sr. Presidente do
Município, para abdicar de alguma percentagem de IRS a favor da população e
felicitando-o pelo facto de este, agora, ter levado isso a efeito, pelo que vota a
favor.......................................................................
O Sr. Deputado Municipal, da bancada do PS, Manuel Martins, referiu que está
de acordo com a proposta, na medida em que será diminuído o esforço
financeiro da população, gerando aumento da mesma no concelho e o
consequente aumento de receita para o Município, mais não seja, por via do
aumento de pessoas registadas fiscalmente no concelho. Salienta que é uma
opção

política

com

grande

profundidade

a

ser

levado

como

exemplo.............................................................................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PS, Agostinho Queiroz afirmou que a
proposta é louvável, pois sendo o Município pobre, mesmo assim está disposto
a aliviar os impostos dos seus munícipes.............................
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O Sr. Presidente do Município, teceu considerações às intervenções das
bancadas, realçando o esforço e sacrifício do Município em prol da
solidariedade com os munícipes, sem prejudicar os investimentos. Na sua
opinião, este imposto está muito relacionado com o rendimento do trabalho das
famílias, que merecem toda a ajuda possível e que esta opção cria
inevitavelmente competitividade entre municípios. Agradeceu às bancadas a
compreensão e o apreço pela proposta...............................
A proposta foi aprovada por unanimidade...................................................
Entrou, de seguida no quinto ponto da Ordem de Trabalhos – Aprovar, uma
alteração ao Artº 15 do 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....................................................................................................
O Sr. Deputado Municipal, da bancada do PSD, Pires Mendonça, referiu que
tem duas propostas, uma assinada pelo Presidente da Assembleia
Municipal e outra pelo Deputado Municipal Agostinho Queiroz, e que não
percebe........................................................................................................
O Sr. Presidente da Assembleia, respondeu dizendo que são diferentes....
O Sr. Deputado Municipal da bancada da CDU, fez uma declaração de voto,
justificando a abstenção da bancada nesta votação, uma vez que na aprovação
do Regimento também a bancada se havia abstido..............
A proposta foi aprovada por maioria como 22 votos a favor, três abstenções 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 registadas as seguintes
intervenções:........................................................
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Dª. Maria Natália Viegas, que colocou três questões ao Sr. Presidente do
Município:.....................................................................................................
1ª. – Quantas vezes eu e a Srª. Vice Presidente falámos ao Sr. Presidente de
situações que se encontram por resolver relacionadas com a protecção
de animais.........................................
2ª. -

Se o Sr. Presidente chamou a atenção do funcionário Florival, por ter
usado

uma arma anestesiante pela

segunda vez para

matar

animais?.............................................................................................
3ª. -

Quando é que serão devolvidos os dez mil euros, relativos à doação
?............................................................................................

O Sr. Presidente do Município respondeu que esses informações já tinham sido
prestadas à requerente.
_____________________________________________________
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 (PS e
PPD/PSD) e 3 abstenções (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,

_______________________________________
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