ATA N.º 28

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO,
REALIZADA AOS DEZASSEIS DIAS
DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE
DOIS MIL E DEZANOVE

Aos dezasseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezanove, nesta cidade de
Olhão, edifício sede do Município e sala de reuniões, onde se encontrava o
Excelentíssimo Senhor António Miguel Ventura Pina, Presidente da Câmara Municipal,
comigo, Pedro Miguel Grilo Pinheiro, servindo de Secretário desta reunião,
compareceram os Excelentíssimos Senhores Vereadores, Carlos Alberto da Conceição
Martins, Maria Gracinda Gonçalves Rendeiro, António Humberto Camacho dos Santos,
Elsa Maria da Silva Nunes Parreira, Luciano Neves de Jesus e Daniel Nobre Santana, a
fim de se realizar a reunião ordinária.------------------------------------------------------------Faltou a vereadora, Senhora Elsa Maria da Silva Nunes Parreira, falta que a Câmara
considerou justificada.------------------------------------------------------------------------------ABERTURA DA REUNIÃO: Verificada a existência de quórum, pelas nove horas e
quarenta e cinco minutos o Senhor Presidente declarou aberta a reunião.------------------ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi lida, aprovada por unanimidade e assinada a
ata da reunião anterior, que já havia merecido a aprovação em minuta no final da mesma
reunião, nos termos do número três do artigo cinquenta e sete da lei número setenta e
cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro.---------------------------------------------RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: A Câmara tomou conhecimento dos saldos
correspondentes ao dia onze de outubro, nos montantes de oito milhões, setecentos e
trinta e cinco mil, cento e nove euros e dezanove cêntimos (Operações Orçamentais) e
noventa e quatro mil, oito euros e dezoito cêntimos (Operações de Tesouraria).----------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: -------------------------------------------------------------Usaram da palavra os Seguintes Cidadãos: -----------------------------------------------------Rosendo Sousa: ------------------------------------------------------------------------------------- Expôs uma situação que considera de urgente solução, pois o caminho, com uma
extensão de mais de um quilómetro, que serve o sítio da Murteira, na União de
Freguesias de Moncarapacho e Fuseta e quase no limite do Concelho, o qual é de terra
batida, tem uma grande utilização por parte de camiões de vinte toneladas que servem
sucatas e estufas existentes no local. É urgente a pavimentação de tal caminho uma vez
que o pó levantado por um constante vai vem de camiões torna o local inabitável, sendo
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impossível abrir uma janela em pleno Verão. Nesta localização, atrás do conhecido
Restaurante e Residencial JJ, para além de casas de habitação, existe também um café,
um restaurante, e mais algumas pequenas industrias que são afetadas por esta situação. Luís Rocha: ------------------------------------------------------------------------------------------ Manifestou, enquanto agricultor que tem a sua exploração agrícola junto ao caminho
que serve o sítio da Murteira, na União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta e
quase no limite do Concelho, o qual é de terra batida, a sua disponibilidade para
encontrar uma solução partilhada por todos uma vez que compreende o transtorno dos
moradores mas também não tem alternativa ao transporte das suas mercadorias. Ainda
referiu que as árvores que ladeiam o caminho necessitam de ser cortadas pois quase
tapam o caminho, sendo que já falou com a União de Freguesias de Moncarapacho e
Fuseta e que lhe disseram que só procedem ao corte de ramos até dois metros de altura,
o que no caso é manifestamente insuficiente. --------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal esclareceu: --------------------------------------------- Que a prioridade, atendendo aos recursos financeiros atuais, é recuperar estradas já
pavimentadas mas que irá ao local verificar a situação e procurar uma solução viável
para todos. -------------------------------------------------------------------------------------------- Que o arranjo destes caminhos e o corte das árvores que para este pendem é da
responsabilidade da Junta de Freguesia pois estão previstas nas suas competências este
tipo de ações. Acredita que a Junta de Freguesia poderá solucionar estas situações. -----Vereador Daniel Santana, eleito pelo PSD: --------------------------------------------------- Procurou saber se a sucata mencionada pelo cidadão Rosendo Sousa está legal e se não
está quais os atos praticados ou a praticar por parte do Município. -------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal informou: ---------------------------------------------- Que o Plano de Intervenção e Requalificação da Ilha da Armona já mereceu o parecer
positivo de todas as entidades envolvidas e que têm que dar o seu parecer, tendo sido
apenas ajustados alguns detalhes relativos à redação anterior. -------------------------------Usaram da palavra os Excelentíssimos Senhores Vereadores: -------------------------------Vereador Daniel Santana, eleito pelo PSD: --------------------------------------------------- Procurou alertar para a necessidade de fiscalização do estacionamento descontrolado,
designadamente em cima dos passeios, na interceção entre a Rua do Caminho de Ferro e
a Rua da Feira, em especial junto à passadeira existente na curva norte, o que dificulta
quer a passagem dos peões quer o trânsito em horas de maior tráfego. ---------------------- Recordou um assunto que já tinha abordado em reunião anterior mas que não foi
solucionado, designadamente a inexistência de passeio ou zona delimitada de peões na
Rua do Caminho de Ferro, na zona das antigas instalações da Alicoop, situação muito
perigosa pois diariamente lá percorrem dezenas de cidadãos sem qualquer proteção
relativamente ao trânsito. ---------------------------------------------------------------------------
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES---------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA NÚMERO DUZENTOS E OITENTA E NOVE BARRA DOIS MIL
E DEZANOVE - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
DESPORTIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DE OLHÃO E O CLUBE
DE KARATÉ DE OLHÃO – APOIO À ATLETA NATACHA FERNANDES Presente uma proposta subscrita pelo senhor Vereador António Camacho, propondo a
celebração de contrato programa de desenvolvimento desportivo, o qual tem por objeto
apoiar a atleta Natacha Fernandes, na preparação e treinos da seleção e na participação
em provas internacionais, sendo o valor de comparticipação financeira do Município até
quatro mil e duzentos euros. Encontra-se cópia do processo em anexo à minuta da
presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos aprovar os diversos pontos da
presente proposta.-----------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA NÚMERO DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO DE DOIS MIL E
DEZANOVE - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
DESPORTIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DE OLHÃO E O CLUBE
DE KARATÉ DE OLHÃO – APOIO AO ATLETA EDUARDO GARCIA Presente uma proposta subscrita pelo senhor Vereador António Camacho, propondo a
celebração de contrato programa de desenvolvimento desportivo, o qual tem por objeto
apoiar o atleta Eduardo Garcia, na preparação e treinos da seleção e na participação em
provas internacionais. A comparticipação financeira do Município é de três mil
quinhentos e noventa euros. Encontra-se cópia do processo em anexo à minuta da
presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos aprovar os diversos pontos da
presente proposta.-----------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA NÚMERO TREZENTOS E DOZE BARRA DOIS MIL E
DEZANOVE – PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO
AFETO À DIVISÃO DA POLICIA MUNICIPAL – Presente uma proposta subscrita
pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, referente ao assunto em título, cuja cópia
se encontra em anexo à minuta da presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos
aprovar os diversos pontos da presente proposta.-----------------------------------------------PROPOSTA NÚMERO TREZENTOS E DEZASSEIS BARRA DOIS MIL E
DEZANOVE – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS
TRANSFERIDAS - JUNTA DE FREGUESIA DE OLHÃO – JUNHO A AGOSTO
DE DEZANOVE – Presente uma proposta subscrita pelo senhor Presidente da Câmara
Municipal, referente ao assunto em título, cuja cópia se encontra em anexo à minuta da
presente ata. Foi tomado conhecimento pelo Órgão Executivo.-----------------------------PROPOSTA NÚMERO TREZENTOS E DEZASSETE BARRA DOIS MIL E
DEZANOVE – SEGUNDO ADICIONAL AO CONTRATO DA EMPREITADA
DE “REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB1 N.º 5” – APROVAÇÃO DA
MINUTA DE CONTRATO - Presente uma proposta subscrita pelo Senhor Presidente
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da Câmara, referente ao assunto em título. Encontra-se cópia do processo em anexo à
minuta da presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos aprovar os diversos
pontos da presente proposta.----------------------------------------------------------------------PROPOSTA NÚMERO TREZENTOS E DEZOITO BARRA DOIS MIL E
DEZANOVE – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM
PARA RECRUTAMENTO DE TRABALHADOR, COM OU SEM VINCULO DE
EMPREGO PÚBLICO, PARA OCUPAÇÃO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO
DO MAPA DE PESSOAL PARA O SERVIÇO DE BIBLIOTECA E
JUVENTUDE, NO REGIME DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR
TEMPO INDETERMINADO – CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE
TÉCNICO – Presente uma proposta subscrita pelo senhor Presidente da Câmara,
referente ao assunto em título. Encontra.se cópia em anexo à minuta da presente ata.
Deliberado por unanimidade dos votos aprovar os diversos pontos da presente
proposta.---------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA NÚMERO TREZENTOS E DEZANOVE BARRA DOIS MIL E
DEZANOVE – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM
PARA RECRUTAMENTO DE TRABALHADOR, COM OU SEM VINCULO DE
EMPREGO PÚBLICO, PARA OCUPAÇÃO DE 2 POSTOS DE TRABALHO DO
MAPA DE PESSOAL PARA DIVISÃO DA COMUNICAÇÃO E EVENTOS, NO
REGIME DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO
INDETERMINADO – CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO –
Presente uma proposta subscrita pelo senhor Presidente da Câmara, referente ao assunto
em título. Encontra-se cópia em anexo à minuta da presente ata. Deliberado por
unanimidade dos votos aprovar os diversos pontos da presente proposta.------------------PROPOSTA NÚMERO TREZENTOS E VINTE BARRA DOIS MIL E
DEZANOVE – DOAÇÃO AOS BOMBEIROS MUNICIPAIS – PROCESSO
NUMERO CENTO E TRINTA BARRA DEZANOVE PONTO CINCO GCFAR –
SETEMBRO DOIS MIL E DEZANOVE- Presente uma proposta subscrita pelo
senhor Presidente da Câmara Municipal, referente ao assunto em título, cuja cópia se
encontra em anexo à minuta da presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos
aprovar a presente proposta.----------------------------------------------------------------------PROPOSTA NÚMERO TREZENTOS E VINTE E UM BARRA DOIS MIL E
DEZANOVE – ISENÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL
DE RUÍDO – GRUPO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SECUNDÁRIA
FRANCISCO FERNANDES LOPES – LISTA B – FESTA TEMÁTICA PARA
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS – JARDIM PESCADOR OLHANENSE –
DEZANOVE DE OUTUBRO - Presente uma proposta subscrita pelo senhor Vereador
António Camacho, referente ao assunto em título, cuja cópia do processo se encontra
em anexo à minuta da presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos aprovar os
diversos pontos da presente proposta.------------------------------------------------------------
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PROPOSTA NÚMERO TREZENTOS E VINTE E DOIS BARRA DOIS MIL E
DEZANOVE – ISENÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL
DE RUÍDO – GRUPO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SECUNDÁRIA
FRANCISCO FERNANDES LOPES – LISTA K – FESTA TEMÁTICA PARA
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS – JARDIM PESCADOR OLHANENSE –
DEZOITO DE OUTUBRO - Presente uma proposta subscrita pelo senhor Vereador
António Camacho, referente ao assunto em título, cuja cópia do processo se encontra
em anexo à minuta da presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos aprovar os
diversos pontos da presente proposta.-----------------------------------------------------------PROPOSTA NÚMERO TREZENTOS E VINTE E TRÊS BARRA DOIS MIL E
DEZANOVE – PRIMEIRA FASE DO PROGRAMA DE APOIO AO
ARRENDAMENTO HABITACIONAL - RENOVAÇOES - Presente uma proposta
subscrita pela Senhora Vereadora Elsa Maria Nunes Parreira, referente ao assunto em
título. Encontra-se cópia do processo em anexo à minuta da presente ata. Deliberado por
unanimidade dos votos aprovar a presente proposta.------------------------------------------PROPOSTA NÚMERO TREZENTOS E VINTE E QUATRO BARRA DOIS MIL
E DEZANOVE – CONCURSO INTERNO GERAL PARA PROVIMENTO DO
CARGO DE ADJUNTO TÉCNICO (QUADRO DE COMANDO) DO CORPO DE
BOMBEIROS MUNICIPAIS DE OLHÃO - Presente uma proposta subscrita pelo
Senhor Presidente, referente ao assunto em título. Encontra-se cópia do processo em
anexo à minuta da presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos aprovar os
diversos pontos da presente proposta.-----------------------------------------------------------PROPOSTA NÚMERO TREZENTOS E VINTE E CINCO BARRA DOIS MIL E
DEZANOVE – ISENÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL
DE RUÍDO – MOJU – ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO JUVENIL DE OLHÃO – X
SEMANA DE JUVENTUDE DE OLHÃO – PRACETA AGADIR – DE
DEZASSEIS A DEZOITO DE OUTUBRO - Presente uma proposta subscrita pelo
senhor Vereador António Camacho, referente ao assunto em título, cuja cópia do
processo se encontra em anexo à minuta da presente ata. Deliberado por unanimidade
dos votos aprovar a presente proposta.----------------------------------------------------------PROPOSTA NÚMERO TREZENTOS E VINTE E SEIS DE DOIS MIL E
DEZANOVE - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
DESPORTIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DE OLHÃO E O
GRUPO NAVAL DE OLHÃO – CAMPEONATO IBÉRICO DE IOM - Presente
uma proposta subscrita pelo senhor Vereador António Camacho, propondo a celebração
de contrato programa de desenvolvimento desportivo, o qual tem por objeto apoiar a
realização do campeonato IOM. A comparticipação financeira do Município é de
duzentos e quarenta e três euros e vinte e dois cêntimos. Encontra-se cópia do processo
em anexo à minuta da presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos aprovar os
diversos pontos da presente proposta.------------------------------------------------------------
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PROPOSTA NÚMERO TREZENTOS E VINTE E SETE BARRA DOIS MIL E
DEZANOVE – ATRIBUIÇÃO DE NUMERAÇÃO DE POLICIA NA
FREGUESIA DE QUELFES - Presente uma proposta subscrita pela Senhora
Vereadora Maria Gracinda Rendeiro, referente ao assunto em título. Encontra-se cópia
do processo em anexo à minuta da presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos
aprovar os diversos pontos da presente proposta.-----------------------------------------------PROPOSTA NÚMERO TREZENTOS E VINTE E OITO BARRA DOIS MIL E
DEZANOVE – PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA EDIÇÃO DE CONTEÚDOS, PRODUÇÃO
DOS SUPORTES DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DA IMPRENSA PARA
A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE EVENTOS DE MARIONETAS &
GASTRONOMIA, NO ÂMBITO DO PROJETO “FOME – FESTIVAL DE
OBJETOS E MARIONETAS & OUTROS COMERES” PARA O ANO DE DOIS
MIL E DEZANOVE - Presente uma proposta subscrita pela Senhora Vereadora Maria
Gracinda Rendeiro, referente ao assunto em título. Encontra-se cópia do processo em
anexo à minuta da presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos aprovar os
diversos pontos da presente proposta.------------------------------------------------------------PROPOSTA NÚMERO TREZENTOS E VINTE E NOVE BARRA DOIS MIL E
DEZANOVE – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DE MINUTA DE
CONTRATO PARA A EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DOS
JARDINS PATRÃO JOAQUIM LOPES E PESCADOR OLHANENSE” Presente
uma proposta subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, referente ao
assunto em título. Encontra-se cópia do processo em anexo à minuta da presente ata.
Deliberado por maioria dos votos, com a abstenção dos Vereadores eleitos pelo PSD,
aprovar os diversos pontos da presente proposta.----------------------------------------------PROPOSTA NÚMERO TREZENTOS E TRINTA BARRA DOIS MIL E
DEZANOVE - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REGULAMENTO
MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE LICENÇAS E CONCESSÕES EM ÁREAS
DO DOMÍNIO PÚBLICO E PRIVADO MUNICIPAL - Presente uma proposta
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, referente ao assunto em título.
Encontra-se cópia do processo em anexo à minuta da presente ata. Deliberado por
unanimidade dos votos aprovar os diversos pontos da presente proposta.------------------PROPOSTA NÚMERO TREZENTOS E TRINTA E UM BARRA DOIS MIL E
DEZANOVE - ELABORAÇÃO DE ALTERAÇÃO AO PDM PARA
INTEGRAÇÃO DO RERAE- Presente uma proposta subscrita pelo Senhor Presidente
da Câmara Municipal, referente ao assunto em título. Encontra-se cópia do processo em
anexo à minuta da presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos, aprovar os
diversos pontos da presente proposta, nomeadamente; publicar a deliberação de início
de procedimento, nos termos do número um do artigo setenta e seis e da alínea c do
número quatro do artigo cento e noventa e um, ambos do RJIGT, em articulação com o
disposto no número dois do artigo doze do RERAE, na segunda série do Diário da
República e proceder à sua divulgação na comunicação social e no sítio eletrónico do
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Município; dar início a um período de discussão pública pelo prazo de quinze dias e
proceder à respetiva publicitação, conforme dispõe o número dois do artigo doze do
RERAE conjugado com a alínea a do número quatro do artigo cento e noventa e um do
RJIGT; prorrogar o prazo definido na deliberação de dia vinte e quatro de abril de dois
mil e dezanove, por igual período, nos termos do número seis do artigo setenta e seis do
RJIGT, para efeitos de não caducidade do procedimento de alteração do PDM efetuado
até ao momento; dar conhecimento à Assembleia Municipal e à CCDR do Algarve do
teor da deliberação e da documentação que a acompanha e aprovar a deliberação que
recair sobre a presente proposta, em minuta, nos termos do disposto no número três e
para os efeitos do preceituado no número quatro do artigo cinquenta e sete da Lei
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ------------------------AMBIOLHÃO – EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE OLHÃO E.M. –
PROPOSTA REVISÃO DO TARIFÁRIO PARA O ANO DE DOIS MIL E VINTE
(SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÁGUAS RESIDUAIS E
RESÍDUOS URBANOS) – Presente um ofício da entidade em título cujo conteúdo é o
acima identificado. Encontra-se cópia em anexo à minuta da presente ata. Deliberado
por maioria dos votos, com os votos contra dos Vereadores eleitos pelo PSD, aprovar a
presente proposta de revisão do tarifário, sendo que o Presidente e o Vereador Carlos
Martins não estiveram presentes na discussão e votação por considerarem poder existir
incompatibilidade ou impedimento.--------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo
Presidente, pelas dez horas e quinze minutos, declarou encerrada a reunião, sendo a
presente minuta aprovada e assinada nos termos do número quatro do artigo cinquenta e
sete da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.-------------
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