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ACTA Nº. 197
Aos vinte e seis dias do mês de Abril 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 a dezoito de
Abril de dois mil e sete, sob a presidência do Sr. 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. 169/99 de 18 de
Setembro,

alterada

pela

Lei

nº.

5/A2002

de

11

de

Janeiro;........................................................................................................
Ponto 2 – Apreciar o inventário de todos bens, direitos e obrigações
patrimoniais e respectiva avaliação relativo ao ano 2006, ao abrigo da alínea c)
do nº. 2 do artº. 53º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º
5-A/2002 de 11 de Janeiro;......................................
Ponto 3 – Apreciar e votar os documentos de prestação de contas referente ao
ano 2006, ao abrigo do disposto na alínea c) 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............................................................................
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Ponto 4 –Aprovar o Regulamento dos Campos de Férias, ao abrigo da alínea
a) do n.º 2 do artº. 53º.da Lei n.º 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, 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, Vanda Maria Filipe Guerreiro, Nuno
Alexandre Gago Dias, Hilário Manuel Ribeiro Dias Viegas, José Costa Afonso,
Carlos Manuel Jorge da Silva Rosário, 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 . Faltou o Sr. Deputado
Municipal José Marcelino Correia Castanheira que justificou a respectiva
falta.........................................................................
O Presidente da Assembleia Municipal informou que a pedido do Sr. Presidente
da Câmara Municipal foi retirado da Ordem de Trabalhos o ponto 4 – Aprovar o
Regulamento dos Campos de Férias, ao abrigo da alínea a) 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........................................
O Presidente 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.................................................................................................
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Antes do período dedicado à Ordem de trabalhos, deram entrada na Mesa da
Assembleia os seguintes documentos, que após apreciação mereceram as
seguintes decisões:..............................................................
 Documento A – Apresentada pela Bancada do PS – Moção para uma
homenagem a todos os que lutaram e lutam pelos direitos dos
trabalhadores (Doc. A que se junta e que ficará a fazer parte integrante
da presente acta)............................................................
Foi admitida para discussão por unanimidade e aprovada por
unanimidade.....................................................................................
 Documento B – Apresentada pela bancada do PS - Moção de
congratulação pela modernização, informatização e ampliação da
Unidade de Saúde Familiar de Olhão (Doc. B que se junta e que ficará a
fazer parte integrante da presente acta).............................
Admitida por unanimidade, para discussão.......................................
Aprovada por maioria com 14 votos a favor, 7 votos contra e 4
abstenções........................................................................................
 Documento C – Apresentada pela bancada do PS – Moção de um voto
de louvor ao realizador Miguel Mendes pela realização da longa
metragem “Floripes” que retrata Olhão e as suas gentes (Doc. C que se
junta

e

fica

a

fazer

parte

integrante

da

presente

acta)..................................................................................................
Admitida

para

discussão

por

unanimidade

e

aprovada

por

unanimidade.......................................................................................
 Documento D – Apresentada pela bancada do PS - Moção que propõe
homenagem aos militares que desencadearam o golpe de

Estado no 25 de Abril de 1974 (Doc. D que se junta e que ficará a

3/10

S.

R.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OLHÃO
CÓDIGO POSTAL 8700-349

fazer parte integrante da presente acta).........................................
Admitida

para

discussão

por

unanimidade

e

aprovada

por

unanimidade.......................................................................................
 Documento E – Apresentada pela bancada do PS - Moção de parabéns
pela passagem de mais um aniversário do S.C.O.( Doc. E que se junta e
que

ficará

a

fazer

parte

integrante

da

presente

acta)..................................................................................................
Admitida

para

discussão

por

unanimidade

e

aprovada

por

unanimidade.......................................................................................
 Documento F – Apresentada pela bancada da CDU - Moção sobre a
passagem do 60º Aniversário da data em que, em Bela Mandil ,
centenas de jovens se juntaram para comemorar o Dia Internacional da
Juventude desafiando a Ditadura Salazarista (Doc. F que se junta e que
ficará

a

fazer

parte

integrante

da

presente

acta)..................................................................................................
Posta à votação a sua admissão a mesma foi rejeitada com a seguinte
votação:

8

votos

a

favor,

16

votos

contra,

e

1

abstenção..........................................................................................
O Sr. Deputado Municipal da bancada do PS, José Queiróz fez uma
declaração de voto dizendo que votou contra admissibilidade porque a
moção propõe deliberações sobre a toponímia e atribuição de medalhas
de

honra

que

são

da

exclusiva

competência

da

Câmara

Municipal..........................................................................
A Sra. Deputada Municipal da bancada da CDU, Isabel Marques
declarou ter ficado triste pela não admissibilidade da Moção...........
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 Documento G – Apresentada pela bancada da CDU - Saudação pelo 25
de Abril e 1º Maio (Doc. G que se junta e que ficará a fazer parte
integrante da presente acta)...................................................
Admitida para discussão por unanimidade.........................................
Aprovada por maioria com 17 votos a favor, 3 contra e 5
abstenções........................................................................................
 Documento H – Apresentada pela bancada da CDU - Saudação pela
passagem do 95º Aniversário (Doc. H que se junta e que ficará a fazer
parte integrante da presente acta)..........................................
Admitida

para

discussão

por

unanimidade

e

aprovada

por

unanimidade.......................................................................................
 Documento

I

–

Apresentada

pela

bancada

do

PPD/PSD

–

Recomendação sobre a economia de papel na impressão das actas da
Assembleia Municipal (Doc. I que se junta e que ficará a fazer parte
integrante da presente acta)...................................................
 Documento

J

–

Apresentada

pela

bancada

do

PPD/PSD

-

Recomendação sobre a poupança de papel na impressão da informação
do Presidente da Câmara à Assembleia Municipal (Doc. J que se junta e
que

ficará

a

fazer

parte

integrante

da

presente

acta)..................................................................................................
Vai ser dado conhecimento desta recomendação ao Sr. Presidente da
Câmara..........................................................................................
 Documento L .- Apresentação do Relatório do Grupo de Trabalho da
Assembleia Municipal, para acompanhamento das questões da Ria
Formosa ( Doc. L que se junta e que ficará a fazer parte integrante da
presente acta)............................................................

Admitida por unanimidade.................................................................
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O Sr. Deputado Municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar
disse que estavam previstas reuniões do grupo de trabalho com a
técnica da Câmara Municipal dessa área, com o Parque Natural da Ria
Formosa, Águas do Algarve e ainda outros organismos ligados à
problemática da Ria Formosa, mas nunca chegou a haver qualquer
contacto com os referidos organismos e é sua convicção que nunca se
irão realizar, uma vez que a bancada do Partido Socialista não tem
qualquer vontade de avançar com o assunto......
Aprovado por maioria com 15 votos favor e 5 abstenções..............
 Documento

M

–

Apresentada

pela

bancada

do

PPD/PSD

–

Recomendação sobre a ocupação dos passeios na zona da Escola e
A.T.L. da Cavalinha ( Doc. M que se junta e que ficará a fazer parte da
presente acta).....................................................................
Vai ser dado conhecimento ao Sr. Presidente da Câmara Municipal..
 Documento

N

–Apresentada

pela

bancada

do

PPP/PSD

–

Recomendação sobre a acessibilidade à Escola da Cavalinha ( Doc. N
que se junta e que ficará a fazer parte da presente acta)............
Vai ser dado conhecimento ao Sr. Presidente da Câmara Municipal..
 Documento

O

-

Apresentada

pela

bancada

do

PPD/PSD

–

Recomendação sobre os espaços públicos para peões (Doc. O que se
junta

e

que

ficará

a

fazer

parte

integrante

da

presente

acta)..................................................................................................
Vai ser dado conhecimento ao Sr. Presidente da Câmara Municipal..
Ainda antes da Ordem de Trabalhos, foram apresentados os seguintes
assuntos:.....................................................................................................

O Sr. Vereador Sebastião Coelho deu alguns esclarecimentos sobre as
condições de acesso ás Escolas do Concelho..............................................

6/10

S.

R.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OLHÃO
CÓDIGO POSTAL 8700-349

O Sr. Deputado Municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Pires Mendonça
falou sobre a cultura em Olhão nomeadamente a biblioteca e o arquivo
histórico.......................................................................................
Referiu-se também ao funcionamento do serviço de obras nomeadamente ás
vistorias.........................................................................
O Sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar falou sobre
o

site

da

Câmara

Municipal

na

Internet

que

esteve

dois

meses

inactivo........................................................................................................
A Sra. Deputada Municipal da bancada do PPD/PSD, Ivone Almeida falou
sobre a existência de ratos e ratazanas na Rua da Cerca João Filipe, junto à
Rua Gonçalo Velho. Referiu ainda a falta de iluminação na mesma
zona.............................................................................................................
A Sra. Deputada Municipal da bancada da CDU, Isabel Marques, perguntou
qual a causa e o custo das obras na antiga Rua da Majuca.......
Passou-se de seguida à análise dos assuntos constantes da Ordem de
Trabalhos:....................................................................................................
No primeiro ponto – O Sr. Presidente da Assembleia Municipal pôs à
consideração da Assembleia para apreciação a Informação Escrita do Sr.
Presidente da Câmara Municipal prevista na alínea e) do Artº 53º da Lei 169/99
de 18 de Setembro alterada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro, tudo
conforme doc. Nº.2 que se junta

e que ficará a fazer parte integrante da

presente acta........................................................................
Relativamente a esta informação solicitaram esclarecimentos os Srs.
Deputados Municipais da Bancada do PPD/PSD: ........................................
Lourenço Pires Mendonça, solicitou informações sobre o ponto 2, que é um
caso de não informação, e sobre o ponto 17 e Tiago Guiomar solicitou
esclarecimentos sobre o ponto 1 e sobre o ponto 12 e 13.........
O Sr. deputado municipal da bancada do PS, Hugo Charrão congratulou-se
pela realização da Expomar e fez algumas sugestões. Perguntou ainda para
quando estava previsto a inauguração da Biblioteca..........................
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O Sr. Presidente da Câmara Municipal em resposta referiu-se à Unidade de
Saúde Familiar de Olhão e ao funcionamento do S.A.P.. Deu informações
sobre o funcionamento e apetrechamento da futura Biblioteca Municipal e disse
ainda que uma parte do Arquivo Histórico passará do Matadouro para a
Biblioteca. Esclareceu que a Câmara está a pensar inaugurar a estátua do Dr.
Francisco Fernandes Lopes “nas comemorações do 16 de Junho”. Deu ainda
informações sobre o site na Internet e sobre os planos de segurança das
escolas. Referiu-se também ás obras na Rua Patrão Joaquim Casaca. Sobre o
IPTM disse quais os pontos focados na reunião embora não hajam
decisões.............................
Salientou os apoios da Câmara à longa metragem “Floripes” e ao êxito que foi
a Expomar........................................................................................
Entrou-se, em seguida, no segundo ponto da Ordem de Trabalhos – Apreciar o
inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva
avaliação relativo ao ano 2006, ao abrigo do disposto na alínea c) 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 ficará a fazer parte integrante da
presente acta)........

Aprovado por maioria, com 23 a favor (PS e PPD/PSD) e 2 abstenções
(CDU)...........................................................................................................
Entrou-se de seguida no terceiro ponto da Ordem de Trabalhos – Apreciar e
votar os documentos de prestação de contas referente ao ano 2006, ao abrigo
do disposto na alínea c) do nº. 2 do Artº. 53 da Lei nº. 169/99 de 18 de
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro (Doc. Nº. 4 que se
junta

e

que

ficará

a

fazer

parte

integrante

da

presente

acta).............................................................................................
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O Sr. Deputado Municipal da Bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar, salientou
a qualidade do documento frisando alguns possíveis erros e imprecisões.
Perguntou qual o significado da ausência de inspecções pelo Tribunal de
Contas e I.G.A.T.. Questionou ainda a razão de ser de alguns números
nomeadamente sobre vencimentos dos Srs. Vereadores e do Sr. Presidente da
Câmara............................................................................
A Sra. Deputada Municipal da bancada da CDU, Isabel Marques referiu a
extensão e tecnicismo do doc. em causa....................................................
A Sra. Deputada Municipal da bancada do PS, Vanda Guerreiro congratulou-se
pelo

documento

em

causa

e

teceu

algumas

considerações..............................................................................................
O Sr. Presidente da Câmara deu os esclarecimentos necessários...............
Posto à votação foi aprovado por maioria com 22 votos a favor (PS e
PPD/PSD) e 3 abstenções (2 da CDU e 1 bancada do PPD/PSD, Lourenço
Pires Mendonça)..........................................................................................
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.
João Luís Andrés, solicitou esclarecimentos sobre o concurso de
transporte do lixo da Armona e sobre o dinheiro que tem a receber pelo
transporte que efectuou.............................................................................
O Sr. Josué Marques perguntou ao Sr. Presidente da Câmara qual foi o
resultado da reunião com o IPTM, sobre o diferendo da tabela de amarração
das embarcações, se é que a reunião já existiu. Mais perguntou se pensa em
fazer alguma coisa para evitar a degradação do nível de vida dos mariscadores
da ganchorra.............................................
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O Sr. Presidente deu os esclarecimentos solicitados..................................
_____________________________________________________
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 (PPD/PSD) e 2
abstenções (CDU) e 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

(Filipe Manuel Severino Afonso Ramires)

O 1º Secretário da Assembleia Municipal

(José Salvador Mendes Segundo)
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