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ACTA Nº. 202
Aos vinte e nove dias do mês de Fevereiro de dois mil e oito pelas vinte e uma
horas e vinte cinco minutos reuniu-se, no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
a Assembleia Municipal de Olhão em Sessão Ordinária convocada em vinte e
um de Fevereiro 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 – Aprovar, sob proposta da Câmara, o Quadro Estratégico da
Operação produzida pelo grupo de trabalho nomeado pelo Ministro do
Ambiente, do Ordenamento do território e do Desenvolvimento Regional, o qual
será desenvolvido para um Plano Estratégico contendo os objectivos da
“POLIS LITORAL RIA FORMOSA – Operação Integrada de Requalificação e
Valorização da Ria Formosa”................................................................................
Autorizar, sob proposta da Câmara a participação do Município na sociedade
anónima de capitais exclusivamente públicos responsável pela gestão e
coordenação do investimento a realizar no âmbito da “POLIS LITORAL RIA
FORMOSA – Operação Integrada de Requalificação e Valorização da Ria
Formosa”, a constituir com um capital social inicial de € 22.500.000 (vinte e
dois milhões e quinhentos mil euros), subscrito pelo Estado Português, com
uma participação correspondente a 63%, o Município de Faro, com uma
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participação correspondente a 14%, o Município de Olhão, com uma
participação correspondente a 11% do capital social, o Município de Tavira,
com uma participação correspondente a 9% do capital social e o Município de
Loulé, com uma participação correspondente a 3% do capital social...................
Aprovar, sob proposta da Câmara os termos do Protocolo de Acordo a
subscrever para o efeito pelo Estado Português e os Municípios de Faro,
Olhão, Tavira, Loulé, e Vila Real de Santo António. Tudo nos termos das
disposições conjugadas nos artigos 53º nº. 2 alínea m) e 64º. Nº. 6 alínea a) 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 – Aprovar, o Regulamento para Atribuição de Medalhas Municipais, ao
abrigo da alínea a) 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 4 – Aprovar, por proposta da Câmara, a alteração do artº. 14 da Tabela
de Taxas e Outras Receitas do Município, constantes do Regulamento de
Ocupação de Via Pública para o Município de Olhão, ao abrigo da alínea e) 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 5 – Aprovar, sob proposta da Câmara a alteração ao regulamento
Municipal de parques e Zonas de Estacionamento de Duração Limitada,
ao abrigo da alínea a) 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 6 – Autorizar, a Câmara a delegar nas Juntas de Freguesia de Pechão e
Moncarapacho, as competências inerentes ao projecto para “Conservação e
Manutenção de Passeios” e nas Juntas de Freguesia de Olhão e Quelfes, as
competências referentes ao projecto de “Colocação de Placas Toponímicas”,
ao abrigo da alínea s) do nº. 2 do artº. 53º da Lei 169799 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 7 – Apreciar, o Relatório anual de actividades e avaliação, elaborado
pela Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco,
relativo ao ano 2007, enviado a esta Assembleia Municipal, nos termos do
disposto no artº. 18, alínea h) do nº. 2, da Lei 147/99 de 1 de Setembro.............
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, Maria do Carmo Correia Conceição,
José Agostinho Socorro Queiroz, José Marcelino Correia Castanheira, Vanda
Maria Filipe Guerreiro, Artur Leonardo Valente, 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 e Carlos
Alfredo Lopes Soares............................................................................................
Faltou o Sr. deputado municipal Nuno Dias que justificou antecipadamente a
sua falta e foi substituído pelo deputado municipal Artur Leonardo Valente e
faltaram os Srs. Deputados Municipais Vanda Bernardo e José Marcelino Dias,
que justificaram a sua falta....................................................................................
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 (em anexo).............
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Doc. - A- Declaração apresentada pela bancada da CDU, de participação sob
protesto nesta sessão devida à “ilegalidade” que, invocou, da convocatória
desta sessão da Assembleia Municipal.................................................................
Doc. B – Impugnação da realização desta sessão da Assembleia Municipal
apresentada pela bancada da CDU.......................................................................
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal argumentou sobre a legalidade da
convocatória...........................................................................................................
Os Srs. Deputados Municipais da bancada da CDU, Isabel Marques e José
Castanheira, contestaram a argumentação do Sr. Presidente da Assembleia
Municipal................................................................................................................
Doc. C – Proposta da bancada da CDU para que esta Assembleia subscreva o
documento aprovado pelo Conselho Geral da ANMP sobre o funcionamento do
Poder Local Democrático.......................................................................................
Foi admitida para discussão por unanimidade......................................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Pires Mendonça
manifestou desconhecimento dos documentos que deram origem a esta
proposta.................................................................................................................
O Sr. deputado municipal da bancada do PS, José Queiróz teceu algumas
considerações sobre o documento e sobre a problemática que lhe está
adjacente...............................................................................................................
O Sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar, declarou
não estar em condições de se manifestar sobre este documento.........................
O Sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira, justificou a
proposta.................................................................................................................
A proposta foi recusada com dezassete votos contra, quatro abstenções e dois
votos a favor..........................................................................................................
Doc. D – Moção apresentada pela bancada da CDU sobre a política a seguir
pela DocaPesca.....................................................................................................
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O documento foi admitido para discussão por unanimidade.................................
O Sr. deputado municipal da bancada do PS, José Queiróz, disse haver
algumas contradições na proposta........................................................................
O Srs. deputados municipais da bancada do PS, Hilário Viegas e Hugo Charrão
também pediram esclarecimentos.........................................................................
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Fuseta, Carlos Soares, também
funcionário da Docapesca deu alguns esclarecimentos resultantes da sua
experiência de trinta e seta anos de funcionário...................................................
O Sr. Presidente da Câmara, esclareceu a posição da Câmara sobre o
assunto..................................................................................................................
Posto a votação foi recusado com treze votos contra, dois a favor e nove
abstenções.............................................................................................................
Doc. E – Moção apresentada pelos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia da
bancada do PS, para que os Srs. Presidentes de Junta sejam membros de
corpo inteiro das suas Assembleias Municipais....................................................
Esta moção foi admitida e aprovada por unanimidade..........................................
A bancada do PPD/PSD propôs o prolongamento do período antes da Ordem
do Dia por mais quinze minutos.............................................................................
Esta proposta foi admitida e aprovada por unanimidade.......................................
A Sra. deputada municipal da bancada do PPD/PSD, Ivone Almeida, disse
estar solidária com os pescadores pelas compensações durante o defeso da
pesca, pediu esclarecimentos sobre o edifício Baeta e congratulou-se com o
brilho das comemorações dos duzentos anos da ida do caíque ao
Brasil......................................................................................................................
O Sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar sugeriu
que as convocatórias apareçam no “sítio” da Câmara. Pediu esclarecimentos
sobre o encerramento do internamento do Centro de Saúde de Olhão e sobre
as “graves irregularidades” e impugnação das eleições na A.C.A.S.O., tendo
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em conta que a Câmara é proprietária de um edifício utilizado por aquela
Associação.............................................................................................................
A Sra. deputada municipal da bancada da CDU, Isabel Marques, salientou a
necessidade e interesse da recuperação do edifício Baeta e sugeriu que no
“placard” da Avenida da República fossem anunciados os horários e datas das
Assembleia Municipais. Perguntou ao Sr. Presidente da Câmara quem vai gerir
o internamento do Centro Saúde e qual a solução para a existência de oito mil
utentes sem médico de família..............................................................................
O Sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira, lamentou
que encerrassem e voltassem a abrir as instalações da Secretaria de Estado
das Pescas, perguntou ainda qual a situação da Entente, fábrica de comida
para animais. Disse ter recebido uma carta do Comando Geral da G.N.R.
dizendo que tinha sido registada a queixa por ele apresentada sobre uma
descarga na doca de Olhão, confirmando a descarga e dizendo não ter sido
identificada a origem..............................................................................................
O Sr. deputado municipal da bancada do PS, José Queirós disse, que
relativamente às irregularidades na ACASO, que foi recebido um relatório da
Inspecção da Segurança Social relativo aos anos de 2004-2007 verificando-se
que as maiores irregularidades foram detectadas no ano 2004, em que era
presidente da Direcção a Sr. Dra. Graça Batista e a sua filha era chefe dos
serviços..................................................................................................................
O Sr. deputado municipal da bancada do PS, José Mendes Segundo
esclareceu que a impugnação das eleições aconteceu porque a lista B
considera que dos elementos que compõem a lista A existem cinco ou seis que
não reuniam condições para integrar a referida lista A.........................................
O Sr. Presidente da câmara deu os esclarecimentos solicitados..........................
O Sr. Presidente da Assembleia, esclareceu que no início da próxima semana
a mesa vai pedir parecer jurídico aos serviços competentes da Câmara
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relativamente ao pedido de impugnação da presente reunião apresentada pela
CDU.......................................................................................................................
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:.....................................
O Sr. deputado da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça, pediu
esclarecimentos sobre os pontos 1,3,e 4..............................................................
O Sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar pediu
esclarecimentos sobre os pontos 7,14 e 20..........................................................
A Sra. deputado municipal da bancada da CDU, Isabel Marques pediu
esclarecimentos sobre os pontos 8 e 14...............................................................
O Sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira pediu
esclarecimentos sobre os pontos 2,9,10 e 13.......................................................
O Sr. deputado municipal da bancada do PS, Hugo Charrão, pediu
esclarecimentos sobre os pontos 1,4 e 13............................................................
O Sr. deputado da bancada do PS, Hilário Viegas pediu esclarecimentos sobre
o ponto 10..............................................................................................................
A Sra. deputada municipal da bancada do PPD/PSD, Ivone Almeida pediu
esclarecimentos nos pontos 9 e 16.......................................................................
O Sr. Presidente da Câmara deu os esclarecimentos necessários.......................
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, sob proposta da Câmara, o Quadro Estratégico da Operação
produzida pelo grupo de trabalho nomeado pelo Ministro do Ambiente, do
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Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, o qual será
desenvolvido para um Plano Estratégico contendo os objectivos da “POLIS
LITORAL RIA FORMOSA – Operação Integrada de Requalificação e
Valorização da Ria Formosa” (Doc 3 que se junta cópia e ficará a fazer parte
integrante da presente acta)..................................................................................
Autorizar, sob proposta da Câmara a participação do Município na sociedade
anónima de capitais exclusivamente públicos responsável pela gestão e
coordenação do investimento a realizar no âmbito da “POLIS LITORAL RIA
FORMOSA – Operação Integrada de Requalificação e Valorização da Ria
Formosa”, a constituir com um capital social inicial de €22.500.000 (vinte e dois
milhões e quinhentos mil euros), subscrito pelo Estado Português, com uma
participação correspondente a 63%, o Município de Faro, com uma
participação correspondente a 14%, o Município de Olhão, com uma
participação correspondente a 11% do capital social, o Município de Tavira,
com uma participação correspondente a 9% do capital social e o Município de
Loulé, com uma participação correspondente a 3% do capital social...................
Aprovar, sob proposta da Câmara os termos do Protocolo de Acordo a
subscrever para o efeito pelo Estado Português e os Municípios de Faro,
Olhão, Tavira, Loulé e Vila Real Santo António. Tudo nos termos das
disposições conjugadas nos artigos 53º nº. 2 alínea m) e 64º. Nº. 6 alínea a) 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.....................................................................................
Os Srs. deputados da bancada da CDU, apresentaram uma sugestão (Doc. F)
ao Sr. Presidente da Câmara no sentido de que no concelho consultivo da
“Polis para Ria Formosa” participassem várias entidades de caracter “civil”
relacionadas com a Ria Formosa..........................................................................
O Sr. Presidente da Câmara, forneceu vários dados para a melhor
compreensão do projecto......................................................................................
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O Sr. deputado municipal da bancada do PS, José Queiróz chamou atenção
para o facto de estar a ser ultrapassado o limite de tempo para a duração da
sessão....................................................................................................................
O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia propôs que a sessão continuasse
pelo tempo necessário até se concluir a Ordem de Trabalhos o que foi
aprovado por unanimidade....................................................................................
A Sra. deputada municipal da bancada da CDU, Isabel Marques chamou a
atenção para uma incorrecção relativa ao nome do Sr. Presidente da Câmara
de Vila Real de Santo António...............................................................................
O Sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira teceu várias
considerações sobre a página quarenta e sete do documento.............................
A Sra. deputada municipal da bancada do PPD/PSD, Ivone Almeida chamou a
atenção para o facto de a concessão da Ilha da Armona terminar em 2013 e
perguntou o que se vai passar em relação aos outros núcleos urbanos nas
Ilhas.......................................................................................................................
O Sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar chamou a
atenção para uma discrepância entre os valores contido no CD distribuído e o
mapa apresentado. Pôs ainda várias questões ao Sr. Presidente da Câmara.....
A Sra. deputada municipal da bancada do PS, Vanda Guerreiro congratulou-se
com a qualidade e possibilidades dos documentos apresentados e a acção da
Câmara. Frisou ainda que a Câmara deverá continuar a zelar para que os
fundos sejam aplicados nas prioridades correctas................................................
O Sr. Presidente da Câmara deu os esclarecimentos solicitados.........................
Posto à votação de per si foram aprovadas por unanimidade as três propostas
de deliberação constantes deste ponto da ordem de trabalhos............................
Entrou-se, de seguida, no terceiro ponto da Ordem de Trabalhos –
Aprovar, o Regulamento para Atribuição de Medalhas Municipais, ao abrigo da
alínea a) do nº. 2 do artº 53º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a
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redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro ( Doc 4 que
se junta cópia e ficará a fazer parte integrante da presente acta).........................
O Sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira fez algumas
sugestões...............................................................................................................
O Sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça
chamou a atenção para alguns pontos deste regulamento...................................
Posto a votação o Regulamento foi aprovado por maioria com 23 votos a favor
e 1 abstenção........................................................................................................
Entrou-se de seguida, no quarto ponto da Ordem de Trabalhos –
Aprovar, sob proposta da Câmara, a alteração do artº. 14 da Tabela de Taxas e
Outras Receitas do Município, constantes do Regulamento de Ocupação de
Via Pública para o Município de Olhão, ao abrigo da alínea e) 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 (Doc. 5 que se junta cópia e ficará a fazer
parte integrante da presente acta).........................................................................
A Sra. deputada municipal da bancada do PPD/PSD, Ivone Almeida chamou a
atenção para o uso abusivo dos espaços públicos...............................................
O Sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça
acrescentou que também acontece o mesmo com as viaturas e disse não
parecer justo diferentes preços para diferentes usos do espaço público e que
os diferentes regulamentos deveriam estar no “sítio” da Câmara.........................
O Sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira, pôs várias
questões nomeadamente qual a percentagem do aumento..................................
Posto a proposta a votação foi aprovada com 17 votos a favor, 1 contra e 4
abstenções.............................................................................................................
Entrou-se de seguida, no quinto ponto da Ordem de Trabalhos – Aprovar,
sob proposta da Câmara a alteração ao Regulamento Municipal de Parques e
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada; ao abrigo da alínea a) do nº. 2,
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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. 6 que se junta cópia e ficará
a fazer parte integrante da presente acta).............................................................
O Sr. Vereador Mário Gonçalves justificou a proposta apresentada.....................
O Sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça
chamou a atenção para algumas incorrecções pontuais e fez algumas
sugestões no sentido de melhorar o documento após a sua aprovação...............
O Srs. deputados municipais da bancada do PS, Hugo Charrão e José Queirós,
solicitaram alguns esclarecimentos e fizeram algumas sugestões.......................
A Câmara aceitou a recomendação do Sr. deputado municipal da bancada do
PPD/PSD, Lourenço Mendonça no sentido de melhorar o documento.................
Posto a votação a proposta foi aprovada por unanimidade...................................
Entrou-se de seguida, no ponto sexto da Ordem de Trabalhos –
Autorizar, a Câmara a delegar nas Juntas de Freguesia de Pechão e
Moncarapacho, as competências inerentes ao projecto para “Conservação e
Manutenção de Passeios” e nas Juntas de Freguesia de Olhão e Quelfes, as
competências referentes ao projecto de “Colocação de Placas Toponímicas”,
ao abrigo da alínea s) do nº. 2 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 (Doc. 7
que se junta cópia e ficará a fazer parte integrante da presente acta)..................
Posto a votação foi aprovado por unanimidade.....................................................
Entrou-se de seguida, no sétimo ponto da Ordem de Trabalhos Apreciar, o Relatório anual de actividades e avaliação, elaborado pela
Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco, relativo
ao ano de 2007, enviado a esta Assembleia Municipal, nos termos do disposto
no artº 18, alínea h) do nº. 2, da Lei 147/99 de 1 de Setembro (Doc. 8 que se
junta cópia e ficará a fazer parte integrante da presente acta)..............................
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A Sra. deputada municipal da bancada da CDU, Isabel Marques, disse que
este ponto deveria ter sido apreciado a uma hora menos tardia e sugeriu novos
seminários sobre “olhares sobre a infância”, pôs algumas questões e fez
algumas sugestões................................................................................................
O Sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça,
chamou a atenção para a necessidade de um maior número de sessões da
comissão alargada da CPCJ.................................................................................
Os Srs. deputados municipais, José Queirós, Tiago Guiomar e José
Castanheira, fizeram algumas considerações sobre o relatório............................
O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que esta comissão não depende da
Câmara e deu mais alguns esclarecimentos.........................................................
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:.........................................................................................................
O Sr. António Paula Brito Pina, falou sobre a ecovia entre Olhão e Faro, e
perguntou o que foi feito pela Câmara para a resolução dos problemas com os
proprietários dos terrenos por onde passará a ecovia...........................................
O Sr. Josué Marques quis saber o que ficou combinado com o Sr. Ministro da
Agricultura sobre a paragem biológica e os preços dos combustíveis e que
tipos de parcerias vão ser constituídas e com quem. Perguntou o que se passa
com a construção da nova fábrica Pacheco e chamou atenção do estado de
degradação das vias no Porto de Pesca...............................................................
O Sr. Presidente da Câmara deu os esclarecimentos solicitados.........................
_______________________________________________________________
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente acta que, após lida e votada,
foi aprovada por maioria, com 22 votos a favor (PS e PPD/PSD) e 2
abstenções (CDU). Vai ser assinada pelo Sr. Presidente da Assembleia
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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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