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ACTA Nº. 210
Aos vinte e nove dias do mês de Junho de dois mil e nove pelas vinte e uma
horas e vinte sete minutos reuniu-se, no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
a Assembleia Municipal de Olhão em Sessão Ordinária convocada em
dezasseis de Junho de dois mil e nove, 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. 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 – Aprovar, por proposta da Câmara Municipal, a não renovação do
contrato com a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas – Manuel L. Brito
associados, que tem por objecto a prestação de serviços de auditoria das
contas do Município, com o consequente início do procedimento com vista à
contratação de um Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores
Oficiais de contas para cumprimento do disposto no nº. 2 do artº 48 DA Lei das
Finanças Locais aprovado pela Lei nº. 2/2007 de 15 de Janeiro..........................
Ponto 3 – Aprovar, por proposta da Câmara Municipal, a 1ª Revisão ao
Orçamento para 2009, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 53º
nº. 2 alínea b) e 64º nº. 6 alínea a) ambos 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 11 de
Janeiro;..................................................................................................................
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Ponto 4 – Aprovar, por proposta da Câmara Municipal, uma alteração ao mapa
de pessoal do município, nos termos das disposições conjugadas dos artigos
nº. 5 nº. 3 da Lei 12-A/2008 de 27 de Dezembro e artigo 53º nº. 2 alínea 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;....................................................................................
Estiveram presentes os seguintes deputados municipais:....................................
Filipe Manuel Severino Afonso Ramires, Carlos Manuel Jorge da Silva Rosário,
Lídia Maria Leote Gonçalves Costa, Lourenço Pires Mendonça, João Luís
Relvas Henrique Charrão, Tiago de Oliveira Guiomar, Helder Nuno Silva do
Carmo, 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, Paulo Jorge Rita
Leandro, 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...................
Faltaram os Srs. deputados municipais, José Salvador Mendes Segundo e
Juvenália da Conceição Bentes respectivamente 1º e 2º secretários que foram
substituídos pelos sr. deputados municipais, Hilário Manuel Ribeiro Dias Viegas
e Lídia Maria Leote Gonçalves Costa com as funções de 1º e 2º secretários......
Tendo faltado os srs. deputados municipais Ivone Viegas Cruz Almeida e Isabel
Maria da Silva Marques.........................................................................................
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 decisões:......................................................................
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Doc A- Moção de Congratulação pelo Sporting Clube Olhanense se ter sagrado
Campeão da Liga Vitalis na Época 2008/2009 e subido ao escalão máximo do
futebol português apresentada pela bancada do Partido Socialista......................
Colocada à votação a sua admissão para discussão, foi admitida por
unanimidade..........................................................................................................
Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade..............................................
Doc B – Moção de congratulação pelo apoio manifestado pelo Executivo
Municipal, para a realização dos melhoramentos necessários no Estádio José
Arcanjo, apresentado pela bancada do Partido Socialista....................................
Colocada à votação a sua admissão para discussão, foi admitida por
unanimidade..........................................................................................................
Colocada à votação, foi aprovada por maioria com dois votos contra, uma
abstenção e dezasseis votos a favor.....................................................................
Ainda antes da Ordem de Trabalhos, foram apresentados os seguintes
assuntos: ...............................................................................................................
A sra. deputada da bancada da CDU, Vanda Bernardo levantou a questão
sobre o porquê de não terem sido colocados nesta convocatória, os pontos
retirados da ordem do dia da anterior sessão da Assembleia Municipal...............
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira referiu o facto
de terem ido para o desemprego em Olhão, cento e sessenta e três pessoas.
Acrescentou estarem previstos setecentos postos de trabalho no ria Shopping,
mas que tal ainda não se tinha verificado. Comentou também sobre os
resultados eleitorais do PS, nas recentes Eleições Europeias e teceu
comentários sobre eles em geral e em concreto sobre os resultados da CDU.
Teceu também considerações sobre, ocorrências no acto eleitoral, paragem de
barcos de pesca, mortalidade do marisco na Zona do Caminho do Pedro Velho,
necessidade de toldo para os taxistas e sobre um Auto de Notícia levantado
pela Guarda Nacional Republicana à Câmara Municipal, pelo suposto despejo
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de água das Piscinas Municipais na ribeira que corre ao lado destas..................
O senhor Presidente do executivo Municipal, em resposta aos senhores
deputados municipais, teceu algumas considerações, sobre as questões
colocadas, realçando a estratégia de desenvolvimento económico do concelho,
mesmo face à situação de crise que se vive.........................................................
A senhora deputada municipal da bancada do PS, Vanda Guerreiro, apreciou o
trabalho do Executivo, na aposta forte no Marketing Territorial, em especial na
vertente de turismo e apoiou o senhor Presidente do Executivo relativamente
às alegações do senhor deputado municipal da CDU, José Castanheira.............
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:.....................................
O senhor deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira,
questionou sobre a situação em que se encontram os projectos do Porto de
Abrigo da Fuzeta e do Skate Parque e sobre os prometidos apoios da Câmara
aos moradores dos Murtais que foram afectados pelas cheias do último
inverno...................................................................................................................
A sra. deputada municipal da bancada do PPD/PSD, Maria Carmo Conceição,
solicitou informações sobre os custos das festas do dia da cidade e sobre a
situação em que se encontra a Variante Norte da Estrada Nacional 125.............
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar, solicitou
esclarecimentos sobre a rede de esgotos na Estrada Nacional 125, no sítio da
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Alfândanga, ou seja, se as obras ali existentes são de uma rotunda ou não e
questionou em que situação se encontra a segunda fase da Ciclovia..................
O senhor Presidente da Câmara Municipal, respondeu, referindo-se à
execução do Skate Parque, Porto de Abrigo da Fuzeta com elementos
pormenorizados, acrescentando que espera desenvolvimentos, ainda este ano,
sobre os apoios aos moradores dos Murtais lesados pela cheias. Sobre a
Variante Norte da Estrada Nacional 125, disse, não se conhecer com rigor o
percurso esperando-se pelo desenvolvimento dos projectos para o sabermos.
Quanto aos trabalhos em Alfândanga, atrás referidos, respondeu dizendo que
se trata apenas de obras de saneamento básico..................................................
O sr. Vereador Sebastião Coelho, teceu considerações sobre as festas da
cidade, recentemente realizadas, que na sua opinião, a grandeza que tiveram,
não se justifica nesta altura, pelo que esteve contra, tendo mesmo votado
nesse sentido em sede de reunião do Executivo..................................................
O sr deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira afirmou que os
moradores dos Murtais não sabem que estão a ser apoiados..............................
Entrou-se de seguida no segundo ponto da Ordem de Trabalhos – Aprovar, por
proposta da Câmara Municipal, a não renovação do contrato com a Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas – Manuel L. Brito & Associados, que tem por
objecto a prestação de serviços de auditoria das contas do Município, com o
consequente início do procedimento com vista à contratação de um Revisor
Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas para
cumprimento do disposto no nº. 2 do artº 48 da Lei das Finanças Locais
aprovado pela Lei nº. 2/2007 de 15 de Janeiro(Doc.3 que se junta a fazer parte
integrante da presente acta)..................................................................................
Neste ponto inscreveram-se os senhores deputados municipais, Lourenço
Mendonça e Tiago Guiomar, ambos da bancada do PPD/PSD, tendo o primeiro
levantado a questão legal da fundamentação da proposta, ou seja, não sabe o
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que é permitido renovar com base na lei, e o segundo referiu que a Lei nº.
2/2007, Artº 48º, alínea d) impõe que o Revisor Oficial de Contas envie
semestralmente à Assembleia Municipal elementos sobre a sua apreciação, no
âmbito das contas do município e tal nunca aconteceu........................................
O sr. Presidente do Executivo respondeu que Lei não permite outra renovação
nos termos contratuais, em virtude do montante praticado actualmente pode vir
a exceder os valores legais em caso de mais uma renovação sendo, portanto,
necessário cessar o actual contrato, para iniciar o procedimento necessário
com vista à celebração de novo contrato..............................................................
O sr. deputado Pires Mendonça referiu ainda que o artigo em apreço não se
aplica......................................................................................................................
Posta à votação, foi aprovada por maioria com seis abstenções e dezassete
votos a favor..........................................................................................................
Entrou-se, de seguida, no terceiro ponto da Ordem de Trabalhos – Aprovar por
proposta da Câmara Municipal, a 1ª Revisão ao Orçamento para 2009, ao
abrigo das disposições conjugadas dos artigos 53º nº. 2 alínea b) e 64 nº. 6
alínea a) ambos da Lei nº.169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5A/2002 de 11 de Janeiro (Doc. Nº.4 ) que se junta cópia e que ficam a fazer
parte integrante da presente acta..........................................................................
Uma vez que o ponto em apreço se relaciona com as obras de melhoramento
do Estádio José Arcanjo, e que o sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr.
Filipe Ramires é também Presidente da Assembleia Geral do Sporting Clube
Olhanense, o mesmo ausentou-se da sala, sendo substituído pelo deputado
municipal Hilário Viegas, que assumiu neste ponto, as funções de Presidente
da Assembleia Municipal em exercício..................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar perguntou
ao sr. Presidente do Executivo Municipal no que concerne ao apoio às obras do
Estádio José Arcanjo, em que moldes ele será efectuado....................................
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A sra. deputada municipal da bancada do PS, Vanda Guerreiro, afirmou ser de
extrema importância que o Sporting Clube Olhanense efectue todos os jogos
em Olhão, no seu estádio......................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira, questionou,
se o senhor Presidente da Câmara elaborou ou mandou elaborar algum estudo
sobre as eventuais vantagens, das obras relativas aos melhoramentos do
estádio José Arcanjo..............................................................................................
O sr. Presidente da Câmara, respondeu aos senhores deputados, afirmando
que o apoio não é assumido como um custo, mas sim como um investimento e
que não só se efectuarão no estádio os jogos da Liga, mas todos os outros, tais
como os da Taça de Portugal. Disse ainda que há estimativas sobre o impacto
dos melhoramentos do estádio..............................................................................
O sr. Presidente teceu também considerações no sentido de que, só quem
queria ver o Olhanense fora de Olhão é que podia estar contra esta iniciativa,
que terá certamente efeitos positivos directos e indirectos e que, só os inimigos
do Olhanense podem concordar que os jogos se efectuem no Estádio Algarve.
Acrescentou que houve forte e imediata decisão do executivo Municipal nesta
matéria. Afirmou também que a Câmara Municipal já apoiou os Olhanenses, o
Ginásio Clube Olhanense e outras entidades desportivas e que tem sempre
ajudado todos........................................................................................................
O sr. Vereador Sebastião Coelho teceu considerações sobre o ambiente de
festa que se gerou com a subida de escalão do Sporting Clube Olhanense e
portanto que está de acordo com o apoio, estando este a ser feito com todo o
bom senso, de forma legal, dentro do possível e com dignidade..........................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira, registou com
agrado as palavras do senhor vereador................................................................
Posto à votação foi aprovada a proposta em causa por maioria, com 21 votos a
favor, e 2 votos contra........................................................................................
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O sr. deputado da bancada da CDU, José Castanheira, efectuou declaração de
voto (Doc.5 )que se junta cópia e que fica a fazer parte integrante da presente
acta........................................................................................................................
Entrou-se, de seguida, no quarto ponto da Ordem de Trabalhos – Aprovar por
proposta da Câmara Municipal, uma alteração ao Mapa de pessoal do
Município, nos termos das disposições conjugadas dos artigos nº. 5 nº. 3 da Lei
12-A/2008 de 27 de Dezembro e artigo 53º nº. 2 alínea 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 (Doc.6) que se junta cópia e que fica a fazer parte integrante da
presente acta.........................................................................................................
A sra. deputada municipal da bancada da CDU, Vanda Bernardo, afirmou que
iriam votar a favor, por se tratar de uma medida que criará novos postos de
trabalho..................................................................................................................
Posto a votação o documento foi aprovado, por unanimidade..............................
Encerrada a análise e discussão dos assuntos relativos à Ordem de Dia, foi
iniciado um período dedicado ao público, não tendo sido registada qualquer
pedido de intervenção............................................................................................
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente acta que, após lida e votada,
foi aprovada por unanimidade 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,

_____________________________________
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O 1º Secretário da Assembleia Municipal,

____________________________________
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