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ACTA Nº. 207
Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro de dois mil e oito 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 onze de
Dezembro de dois mil e oito, sob a presidência do Deputado Municipal Sr.
Filipe Manuel Severino Afonso Ramires e secretariada pelos Srs. Deputados
Municipais Juvenália da Conceição Figueiredo Bentes 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, alterada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro;.................................
Ponto 2 – Aprovar, as opções do plano e a proposta de orçamento para o ano
de 2009, 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;..................................................................................................................
Ponto 3 – Aprovar, o mapa de pessoal do Município, por proposta da Câmara
Municipal, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 5 nº. 3 da Lei
12-A/2008 de 27 de Fevereiro 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;.............................................................................................................
Ponto 4 – Aprovar, por proposta da Câmara Municipal, o Manual da Qualidade,
enquanto elemento regulador do Sistema de Gestão de Qualidade aplicável à
actividade da Câmara Municipal nos termos da alínea a) do nº. 2 do artigo 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 5 – Aprovar, por proposta da Câmara Municipal, o Regulamento da
Biblioteca Municipal de Olhão, nos termos do disposto no artigo 53º. nº. 2
alíneas a) e e) 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, o Município de Olhão, a participar como membro fundador
da associação sem fins lucrativos designada “ICCE – Internacional de
Ecohidrologia Costeira, que em língua portuguesa se designa por Centro
Internacional de Ecohidrologia Costeira, nos termos do disposto no artigo 53º.
nº. 2 alínea m) 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, Ivone Viegas Cruz da Almeida, Lídia
Maria Leote Gonçalves Costa, Juvenália da Conceição Figueiredo Bentes,
Lourenço Pires Mendonça, Isabel Maria da Silva Marques, João Luís Relvas
Henrique Charrão, Tiago de Oliveira Guiomar, Carlos Manuel Jorge da Silva
Rosário, Carla Maria Antunes Caramujo, Maria do Carmo Correia Conceição,
José Agostinho Socorro Queiroz, José Marcelino Correia Castanheira, Helder
Nuno silva do Carmo, 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...................
Tendo faltado José Salvador Mendes Segundo, 1º secretário da Mesa, José
Manuel Coelho e Vanda Guerreiro todos da bancada do PS foram substituídos,
respectivamente, por Lídia Maria Leote Costa, Carlos da Silva Rosário e Helder
Silva do Carmo. Em resultado da ausência do 1º secretário, a 2ª secretária
passou a 1ª, tendo sido convidada pelo sr. Presidente da Assembleia Municipal
a integrar a Mesa, a sra. deputada municipal da bancada do PS, Lídia Leote
Costa, que após auscultação das bancadas, foi aceite por unanimidade.............
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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.............
A sessão teve início com um voto de pesar consubstanciado num minuto de
silêncio, proposto pelo sr. Presidente da Assembleia Municipal, em memória do
Sr. Eng. Feliciano Soares que foi membro deste órgão e Presidente da
Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Olhão durante parte do ano
de 1975 e que faleceu hoje....................................................................................
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 apresentada pela bancada do PS, pelo “notável desempenho
do executivo municipal no âmbito das comemorações dos 200anos da
elevação de Olhão a Vila da Restauração”. (Doc. 2 que se junta e que ficará a
fazer parte integrante da presente acta)................................................................
Foi admitida para discussão com 21 votos a favor e 3 abstenções......................
No âmbito da discussão desta moção, o deputado Hugo Charrão, usou da
palavra referindo a importância que estas actividades tiveram para o Concelho..
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar, afirmou
que considera excessiva a expressão “notável desempenho” e também não
considera muito positivo o local onde se realizou o evento. Contudo
reconheceu a importância que estas sessões tiveram para o Concelho...............
O sr. Presidente da Junta de Freguesia de Moncarapacho considerou que
estas comemorações também deviam ser alargadas às outras freguesias..........
Posta à votação foi aprovada com 19 votos a favor e 5 abstenções.....................
Doc B – Requerimento apresentado à Mesa pelo sr. deputado municipal da
bancada do PS, João Luís Charrão, que pede o envio do mesmo à Direcção da
Mútua dos Pescadores – Mútua de Seguros CRL, e de “certidão do teor da acta
nº. 204 (reunião da Assembleia de 30 de Junho de 2008) respeitante às
intervenções dos deputados municipais José Queiroz e José Marcelino Correia
Castanheira relativamente ao processo que decorreu no Tribunal, juntando
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fotocópia da participação ao Ministério Público em que este utilizou o fax da
Delegação da Mútua em Olhão”. (Doc. 3 que se junta e que ficará a fazer parte
integrante da presente acta)..................................................................................
Doc – C – Voto de Protesto apresentado pela bancada da CDU, referente às
actas e à forma como as mesmas são redigidas (Doc. 4 que se junta e que
ficará a fazer parte integrante da presente acta)...................................................
O sr. Presidente da Assembleia Municipal forneceu as informações que
considerou pertinentes no âmbito desta matéria...................................................
Entretanto este documento não foi admitido para discussão, dado que votação
foi a seguinte: 15 votos contra, 8 abstenções. Os 3 elementos da CDU não
votaram..................................................................................................................
Doc- D – Voto de Protesto apresentado pela bancada da CDU, pelo facto do sr.
Presidente da Assembleia Municipal ser quase sempre o primeiro a votar ( Doc.
5 que se junta e que ficará a fazer parte integrante da presente acta).................
Entretanto sr. deputado municipal da bancada do PS, Hugo Charrão, protestou,
tendo em conta a forma como considerou que foi tratado pela bancada da
CDU, que pôs em causa a sua independência......................................................
Os srs. deputados da CDU, não votaram..............................................................
A admissibilidade desta proposta foi rejeitada, com 15 votos contra e 8
abstenções.............................................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, João Charrão , considera que os
deputados da CDU ao não quererem votar esta questão deveriam ausentar-se
da sala...................................................................................................................
Doc. E – Moção de Solidariedade apresentada pela bancada do PS, para com
os trabalhadores da fábrica BelaOlhão ( Doc. 6 que se junta cópia e que ficará
a fazer parte integrante da presente acta).............................................................
Esta proposta foi admitida por unanimidade..........................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Pires Mendonça,
questionou a redacção da moção que posteriormente foi rectificada pelo
deputado municipal, João Charrão. Esta moção, posta à votação foi aprovada
por unanimidade....................................................................................................
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O sr. deputado municpal da bancada da CDU, José Castanheira, justificou o
seu voto criticando a forma como a autarquia levantou falsas promessas aos
trabalhadores desta fábrica...................................................................................
Ainda antes da Ordem de Trabalhos, foram apresentados os seguintes
assuntos: ...............................................................................................................
Usou da palavra o sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço
Pires Mendonça, para

referir que no site da Câmara constam as análises

periódicas feitas à água da rede pública e sobre as mesmas levantou algumas
questões; colocou também questões sobre as informações relativas aos níveis
do ruído que constam do mesmo site....................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar, disse
congratular-se com a abertura da creche de Moncarapacho. Solicitou à Câmara
que reveja as placas indicativas do nome das ruas e avenidas de Olhão que
considera mal identificadas....................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira, disse que
relativamente ás queixas feitas à IGAL lhe parece que as mesmas já
produziram algum efeito. Diz também no que respeita a Pechão e ao trânsito
que circula nesta freguesia que há coisas que se podem melhorar,
nomeadamente no que diz respeito às lombas existentes na estrada bem como
ao arranjo dos passeios.........................................................................................
Relativamente a Moncarapacho, referiu problemas existentes nas linhas de
água e leu uma carta da CCDR Região Hidrográfica do Algarve sobre a
matéria...................................................................................................................
Disse também que o Movimento Somos Olhão vai constituir-se em Associação
que irá tratar dos muitos assuntos relativos à Ria Formosa e a Olhão................
Disse ainda que a “Associação APOS” promoveu ontem um almoço em
homenagem ao comendador António Loulé..........................................................
Falou, em seguida, a sra. deputada municipal da bancada da CDU, Vanda
Bernardo acerca do POLIS dizendo que lhe parece ter sido dada prioridade aos
ilhotes e às casas neles existentes. Referiu o facto do site da Câmara falar no
fogo de artifício previsto para a passagem do ano e perguntou se havia
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necessidade de quinze minutos de fogo de artifício ao longo de um Kilómetro.
Perguntou, igualmente, quanto iria custar o respectivo fogo. Fez referência,
ainda, à data tardia em que esta Assembleia é realizada.....................................
A sra. deputada municipal da bancada da CDU, Isabel Marques referiu-se
novamente à questão da falta de médicos no Centro de Saúde de Olhão e
perguntou se é verdade que a ACASO, irá gerir o internamento e de que forma.
Disse ainda que, recebeu uma carta na caixa do correio, com indicação de que
a mesma chegou a várias entidades e que coloca várias questões/problemas
relacionados com a cidade. Mencionou ainda o interesse da população pelos
blogues, nomeadamente do Forum Olhão que já recebeu 30.000 visitas.
Questionou sobre o Placard da CDU, colocado junto à Recreativa e referiu que
comunicaram à PSP e à Câmara Municipal que o mesmo foi retirado,
acrescentando saber quem o fez...........................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, João Luís Charrão fez referência
à acta nº. 205 e à moção de solidariedade que nela está inscrita no âmbito das
intempéries e às pessoas que por ela foram atingidas em que o sr. deputado
municipal da bancada do PS, José Queiroz enalteceu o trabalho executado
pelos Trabalhadores Municipais e referiu ainda que a CDU utilizou esse facto
para o incluir em comunicado como se fosse obra sua. Esta Moção mereceu
comentários da sra. deputada municipal da bancada da CDU, Isabel Marques,
do sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar, do sr.
Presidenta da Junta de Freguesia de Moncarapacho, José Marcelino.................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, Hilário Viegas mencionou as
afirmações proferidas pelo sr. deputado José Castanheira que insiste dizer que
o PS é incompetente; acrescentou que não concorda com este deputado da
CDU que usa termos e afirmações menos apropriadas que não dignificam esta
Assembleia Municipal............................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, Helder do Carmo deu os
parabéns à Câmara pela iluminação de Natal, bem como pela colaboração
dada pela autarquia à Colombófila de Olhão no último evento promovido por
esta associação que atraiu à cidade cerca de 250 visitantes. Fez referência,
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também, aos 1500 postos de trabalho que o novo Centro Comercial “Ria
Shoping” irá proporcionar......................................................................................
A sra. Presidente da Junta de Freguesia de Olhão, Gracinda Rendeiro afirmou,
não acreditar na veracidade dos blogues. Fez referência à sala de exposições
da Junta de Freguesia que, segundo um desses blogues, a Câmara Municipal
pagaria um determinado quantitativo mensal, o que não é verdade. Disse
também acerca do Plano de Pormenor da Zona Histórica que, não houve
verdade acerca da consulta deste Plano por um membro da CDU que, segundo
a referida deputada e contrariando o que diz o sr. deputado municipal, José
Castanheira, o referido plano esteve na Junta de Freguesia para consulta.
Disse também que não ajudou o jornal Brisas do Sul por uma questão de
opção e não por má fé...........................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça usou
da palavra, em nome da defesa de honra, dizendo que é director adjunto deste
jornal e que sempre atendeu todos os telefonemas, contrariamente aquilo que
foi afirmado pela Presidente da Junta de Freguesia de Olhão..............................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira diz que o
Plano de Pormenor da Freguesia de Olhão, não estava na Junta quando se
dirigiu a esta, mas que, soube posteriormente o que havia acontecido................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, João Charrão respondeu à sra.
deputada municipal da bancada da CDU, Isabel Marques acerca de assuntos
relacionados com a saúde, por esta levantados. A deputada municipal
Gracinda Rendeiro, disse que a ACASO se havia candidatado ao Projecto de
Cuidados Continuados de Saúde, a que a deputada municipal da bancada da
CDU, Isabel Marques se referiu, mas que ainda não obteve resposta.................
O sr. Presidente da Câmara Municipal respondeu às perguntas colocadas
pelos deputados das diferentes bancadas. Fez referência “às mentiras
incluídas nos blogues”, solidarizando-se com as afirmações da Presidente da
Junta de Freguesia de Olhão. Referiu-se, igualmente, ao jornal “Brisas do SUL”
e às ofensas e dislates nele contidos....................................................................
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O período antes da Ordem do Dia foi prolongado por mais 15 minutos com a
anuência da totalidade dos membros da Assembleia...........................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça usou
da defesa de honra, afirmando que o Presidente da Câmara não respondeu a
muitas cartas onde colocava questões que não foram respondidas e que
portanto

ele

interpretou

esse

silêncio,

da

forma

que

melhor

entendeu....................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira usou da
palavra dizendo que o sr. Presidente da Câmara se considera muito moralista.
Afirmou ainda que responde apenas pelos “blogues,” da CDU e “Somos Olhão”
e que o sr. Presidente da Câmara nunca respondeu às perguntas lá
colocadas...............................................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, Hilário Viegas disse que está ao
lado do executivo municipal porque, mais importante do que as afirmações
contidas nos blogues, é fazer prova da sua veracidade, sem a qual elas
poderão ser consideradas crime............................................................................
No final deste período de Antes da Ordem do Dia o sr. Presidente da Câmara
disse que, por lei, não é obrigado a responder a todas as questões solicitadas e
que não voltará a falar mais nestas matérias. Disse ainda que, não admite que
lhe

chamem

desonesto.

Forneceu

outras

informações

para

melhor

compreensão das questões postas. Apresentou provas em ordem a demonstrar
que segundo ele muitos dos problemas levantados não são verdadeiros............
A acta nº. 204 relativo à reunião de 30 de Junho de 2008 desta Assembleia não
refere, por lapso, de entre os presentes, a deputada municipal, Vanda Isabel
Guerreiro Bernardo. Dado que a mesma esteve efectivamente presente, o Sr.
Presidente da Mesa propôs, que tal fosse rectificado, o que aconteceu por
deliberação unânime dos presentes......................................................................
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
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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. 7 cuja
cópia

consta

do

anexo

à

presente

acta).......................................................................................................................
Relativamente a esta informação registou-se o seguinte:.....................................
A sra. deputada municipal da bancada do PPD/PSD, Ivone Almeida questionou
sobre os pontos 1, 3, 18 e 19 da mesma...............................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar questionou
acerca dos pontos 3 e 14.......................................................................................
A sra. deputada municipal da bancada da CDU, Isabel Marques colocou
questões acerca dos pontos 2, 3, 6, e 10.e sugeriu que colocassem vidros nas
janelas dos sanitários dos deficientes que estão localizados existentes na Praia
dos Tesos, na Fuseta............................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira disse que
questionava todo o documento e entretanto deu algumas sugestões para a
continuidade das comemorações dos 200 anos da elevação de Olhão a
Vila.........................................................................................................................
O sr. Presidente da Câmara respondeu às questões colocadas introduzindo
novos elementos para melhor compreensão das mesmas...................................
Entrou-se, em seguida, no segundo ponto da Ordem de Trabalhos –
Aprovar, as opções do plano e a proposta de orçamento apresentadas pela
Câmara Municipal para o ano 2009, 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. 8 que se junta cópia e que ficará a fazer parte integrante
da presente acta)...................................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira referiu-se ao
peso de algumas rubricas e considerou que este documento é eleitoralista........
O sr. deputado municipal da bancada do PS, João Charrão fez um ponto de
ordem à Mesa para saber a opinião dos deputados no âmbito do
prolongamento da sessão, dado o adiantado da hora. Todos os membros desta
Assembleia Municipal concordaram com a sua continuidade...............................
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A sra. deputada municipal da bancada do PPD/PSD, Ivone Almeida referiu
algumas rubricas do seu agrado contidas no documento, mas considerou que,
quer as opções do plano, quer o orçamento poderiam ser mais ambiciosos,
pelo que irá abster-se............................................................................................

Entretanto pediu ao sr. vereador Sebastião Coelho que a informasse sobre os
fundamentos que apresentou sobre a matéria, em reunião de Câmara...............
O sr. deputado municipal da bancada do PS, Hugo Charrão defendeu as
grandes opções do plano, nomeadamente no que diz respeito ao sector da
Educação. Também enalteceu o cuidado da autarquia em relação às Pescas,
bem como, no que diz respeito à UNESCO, aos Bombeiros e à Juventude.........
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar levantou
questões relativas às opções do plano no âmbito das rubricas da Cultura,
Desporto e Tempos Livres, Habitação e Urbanismo e Defesa do Meio
Ambiente. No que diz respeito ao orçamento solicitou informações sobre
algumas receitas....................................................................................................
O sr. vereador Sebastião Coelho explicou a posição que o PPD/PSD, tomou
em reunião de Câmara perante as opções do plano e o orçamento para 2009
tendo concluído, dizendo, que não votaram a favor..............................................
O sr. Presidente da Câmara respondeu às questões propostas e introduziu
novas matérias para que todos ficassem esclarecidos.........................................
Posto à votação o documento foi aprovado por maioria, com 15 votos a favor, 6
abstenções e 5 votos contra. O deputado municipal da bancada da CDU, José
Castanheira entregou uma declaração de voto que se junta cópia e que ficará a
fazer parte integrante da presente acta (Doc. F)...................................................
Entrou-se, de seguida, no terceiro ponto da Ordem de Trabalhos – Aprovar, o
mapa de pessoal do Município, por proposta da Câmara Municipal, nos termos
das disposições conjugadas dos artigos nº. 5 nº. 3 da Lei 12-A/2008 de 27 de
Fevereiro e artº 53º nº. 2 da Lei nº. 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela
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Lei nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro (Doc. Nº.9 ) que se junta cópia e que fica a
fazer parte integrante da presente acta.................................................................
A sra. deputada municipal da bancada da CDU, Isabel Marques disse que
gostava que lhe tivesse sido permitido o acesso à própria lei no âmbito desta
matéria e levantou questões sobre os quadros nºs. 2, 4, 5 e 12...........................

O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça
referiu que há quadros elaborados de formas diversificadas e perguntou o
porquê dessas diferenças......................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira perguntou
porque estão por preencher os lugares que dizem respeito ao pessoal para as
Áreas de Informática, bem como os relativos aos Bombeiros...............................
Mais uma vez o Presidente da Câmara respondeu às questões colocadas.........
Posto à votação o documento foi aprovado por maioria com 23 votos a favor e
3 votos contra (CDU).............................................................................................
Entrou-se, de seguida, no quarto ponto da Ordem de Trabalhos – Aprovar, por
proposta da Câmara Municipal, o Manual da Qualidade, enquanto elemento
regulador do Sistema de Gestão de Qualidade aplicável à actividade da
Câmara Municipal nos termos da alínea a) do nº. 2 do artigo 53º. Da lei nº.
169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5A/2002 de 11 de Janeiro (Doc. 10 que se junta cópia e que fica a fazer parte
integrante da presente acta)..................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça disse
que o Manual de Qualidade refere-se apenas a serviços que funcionam fora
das instalações da autarquia e questiona o porquê deste facto............................
A sra. deputada municipal da bancada da CDU, Vanda Bernardo perguntou
quando é que este processo teve origem, e se houve verbas para a elaboração
deste documento. Perguntou, também, porque motivo não há outros serviços
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referenciados neste Manual, nomeadamente no âmbito da Biblioteca Municipal.
Levantou igualmente questões acerca da gestão da qualidade. Perguntou
sobre os colaboradores e sobre os custos relativos a esta temática....................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira disse que não
há neste documento nenhuma referência ao 25 de Abril o que considera uma
falha. Afirmou que há situações, que quanto a ele, estão mal explicadas. Pensa
que o documento pretende ser uma afirmação que tem pouco conteúdo
concreto.................................................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, Hugo Charrão pediu algumas
explicações sobre a “Avaliação do Cidadão”. Pediu também que lhe
explicassem como se aferem os indicadores de qualidade...................................
A Vice-Presidente da Câmara, Ana Margarida Magalhães deu uma perspectiva
de todo este processo, e referiu que este documento, foi elaborado com a
participação dos funcionários da autarquia envolvidos nas áreas referidas no
Manual e também de uma Empresa que deu a formação aos funcionários..........
Posto à votação o documento foi aprovado por maioria com 22 votos a favor e
3 contra..................................................................................................................
Entrou-se, de seguida, no quinto ponto da Ordem de Trabalhos – Aprovar, por
proposta da Câmara Municipal, o Regulamento da Biblioteca Municipal de
Olhão, nos termos do disposto no artigo 53º. Nº. 2 alíneas a)e e) 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. 11 que se junta cópia e que ficará a fazer parte
integrante da presente acta)..................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça
levantou questões sobre o horário de funcionamento da Biblioteca e a sua não
adequação às necessidades dos estudantes. Mais disse, também não
concordar com a apresentação do cartão de leitor que poderia ser agilizado
com a apresentação de outro documento. Disse, não concordar com a
proibição, constante do regulamento, que tem por objecto a entrada na
Biblioteca de eventuais leitores pertencentes a outros concelhos. Discorda
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ainda do artigo 13 alínea e) bem como do artigo 16 do Regulamento que
definem regras sobre a da utilização do auditório da Biblioteca............................
A sra. deputada municipal da bancada da CDU, Isabel Marques disse parecerlhe que, não está previsto no regulamento da biblioteca, a utilização da mesma,
por pessoas reclusas ou com necessidades especiais. Pareceu-lhe também
que o espaço de exposições não está bem localizado, uma vez que se
encontra na cave. Fez referência ainda ao facto de não existirem CDs e DVDs
na biblioteca. Não concordou ainda, com o “máximo de silêncio” referido no
regulamento. Relativamente ao horário este devia ser alargado para a parte da
manhã, e para o Sábado. Perguntou, igualmente, o que são “leitores
especiais”...............................................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira sugeriu a
abertura da Biblioteca das 10 horas às 22 horas e colocou questões sobre o
auditório da mesma e a sua utilização, bem como sobre a admissão dos
técnicos que lá trabalham......................................................................................
O sr. Presidente forneceu informações complementares e respondeu às
questões colocadas pelos diferentes deputados...................................................
Posto à votação este documento foi aprovado por maioria com 23 votos a favor
e 3 abstenções.......................................................................................................
Entrou-se, de seguida, no sexto ponto da Ordem de Trabalhos – Autorizar, o
Município de Olhão, a participar como membro fundador da associação sem
fins lucrativos designadas “ICCE – Internacional de Ecohidrologia Costeira, que
em língua portuguesa se designa por Centro Internacional de Ecohidrologia
Costeira, nos termos do disposto no artigo 53º. nº. 2 alínea m) 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. 12 que se junta cópia e que ficará a fazer parte integrante
da presente acta)...................................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça
colocou questões acerca do artigo 5º do 3º parágrafo bem como o artigo 4º
alínea f)..................................................................................................................
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O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira questionou o
artigo 4º nº. 4 e artigo 5º........................................................................................
O sr. Presidente foi respondendo às perguntas colocadas fornecendo mais
informações para melhor compreensão desta matéria..........................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar perguntou
acerca do número de pessoas envolvidas, bem como, quando está prevista a
abertura desta unidade..........................................................................................
Posto à votação o documento foi aprovado por unanimidade...............................
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. Carlos Lopes perguntou, para quando, está prevista a colocação da placa
junto ao Caíque Bom Sucesso. Disse também que a Rua Almirante Reis
deveria ter trânsito num só sentido e os passeios arranjados, perguntando
quando é que a Câmara o irá fazer. Congratulou-se com o parque de
estacionamento da Est. Nacional 125, junto à Galp. Disse também que, existem
muitos imóveis degradados que necessitam urgentemente de obras e que
estão circundados por gradeamentos que dificultam a passagem de peões e
estacionamento de veículos perguntando quando é que a Câmara pretende
intervir neste âmbito...............................................................................................
O sr. Josué Marques disse que o munícipe Eduardo Reis Pires, enviou uma
carta à Câmara e que ainda não obteve resposta pelo que pediu ao Sr.
Presidente da Câmara que o esclarecesse sobre a matéria.................................
O Sr. Presidente do Município respondeu ao público dando as informações
necessárias............................................................................................................
____________________________________________________________________________

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente acta que, após lida e votada,
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.........
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O Presidente da Assembleia Municipal,

_____________________________________

A 1ª Secretária da Assembleia Municipal,
_______________________________________

