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ACTA Nº. 217
Ao primeiro dia do mês de Setembro de dois mil e dez pelas vinte e uma horas
e trinta minutos reuniu, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a Assembleia
Municipal de Olhão em Sessão Ordinária convocada em dezanove de Agosto
de dois mil e dez, presidida pelo seu Presidente Filipe Manuel Severino Afonso
Ramires e secretariada pelos deputados municipais João Gabriel Calabreta
Martins e Luís Miguel Paté Salero Viegas respectivamente 1º e 2ª Secretários,
com a seguinte Ordem do Dia constante da convocatória que se junta e que
ficará a fazer parte integrante na presente acta (Doc. nº. 1).................................
1) Apreciar a informação do Presidente da Câmara sobre a actividade
municipal, ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do art.º 53.º 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 Janeiro;
2) Deliberar, sob proposta da Câmara Municipal, rectificar o mapa de
pessoal, nos termos das disposições conjugadas dos artºs 5º, nº 4 da
Lei nº 12-A/2008 de 27/2 com a redacção que lhe foi dada pelo artº
18º da Lei 3-B/2010 de 28/4 e artº 3º, nº 2 alínea a) do D.L. nº
209/2009 de 3/9.
Estiveram presentes os seguintes deputados municipais:....................................
Filipe Manuel Severino Afonso Ramires, Daniel Nobre Santana, José Manuel
Gonçalves Coelho, Manuel Firmino Lemos, Vanda Maria Filipe Guerreiro, Rui
Manuel George Filipe, Vítor Luís do Carmo Tomé, João Luís Relvas Henrique
Charrão, José Alberto Florêncio Barros, Luís Miguel Paté Salero Viegas, Hélder
Nuno Silva do Carmo, Marcos Viegas Quitério, Hugo Pádua Cruz Henrique
Charrão, Carlos Manuel Neves Parente da Silva, Maria Graciete Almeida
Guerreiro Bernardo, Sérgio Nicolae Sena Martins dos Santos, Olívia Maria da
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Silva Gomes, Catarina Andreia da Conceição Nunes do Poço, José Costa
Afonso, João Gabriel Calabreta Martins, José Manuel Brás Cardoso
Bernardino, José Marcelino Dias, Maria Gracinda Gonçalves Rendeiro,
Custódio José Barros Moreno e Nuno Miguel Rosa Santos em substituição de
Manuel Rodrigues Martins……………………………………………………………..
Faltou a Srª deputada Maria do Carmo Correia Conceição ……………………….
A deputada Isabel Marques da CDU, requereu a suspensão do mandato, pelo
período de 180 dias. Não havendo nada a opôr por parte da Assembleia, foi
aceite o pedido, tendo a mesma sido substituída pelo candidato seguinte na
lista da CDU, Vítor Tomé…...................................................................................
Antes do período dedicado à Ordem do Dia, deram entrada na Mesa da
Assembleia as seguintes Moções/Requerimentos/Protestos/Propostas, que
após apreciação, mereceram as seguintes deliberações:
Documento A – Voto de louvor apresentado pelo Sr. Deputado Hugo Charrão
do PS, congratulando-se com a forma como decorreu a 25ª edição do Festival
do Marisco Olhão….…......……….…………………………………………………….
A proposta foi admitida por unanimidade e aprovada com 16 votos a favor e 9
abstenções……………………………………………………………………………….
Documento B – Voto de congratulação apresentado Sr. Deputado João Luís
Charrão do PS, relativamente ao Centenário da República ……………………….
A proposta foi admitida e aprovada por unanimidade………………………………
Documento C – Voto de congratulação apresentado pelo Sr. Deputado Helder
do Carmo do PS, relativamente à forma como decorreu a 20ª edição da FARM
em Moncarapacho………………………………………………………………………
A proposta foi admitida por unanimidade e aprovada, por maioria, com 21 votos
a favor e 4 abstenções………………………………………………………………….
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Documento D – Proposta apresentada pela Bancada da CDU, para que a
documentação destinada aos membros da Assembleia Municipal passe a ser
enviada através de correio electrónico……………………………………………….
A proposta foi retirada, por solicitação do Sr. Presidente da Assembleia
Municipal e com a concordância dos proponentes, a fim de que a mesma tenha
tratamento adequado em sede de revisão regimental……………………………
Documento E – Proposta apresentada pela bancada da CDU, para que as
actas e demais documentos produzidos, nas sessões da Assembleia, sejam
publicados no site da Câmara Municipal.
A proposta sofreu o mesmo tratamento, da anterior, pelo que ficou a aguardar,
para ser ponderada em sede da próxima revisão regimental……………………
Ainda antes da Ordem do Dia foram apresentados os seguintes assuntos:
O Sr. Deputado Vítor Tomé da CDU, questionou o Sr. Presidente da Câmara,
acerca dos pontos referidos nos Docs. F e J que se encontram anexos à
presente acta…………………................................................................................
Tomou a palavra a Srª deputada Graciete Bernardo, questionando o Sr.
Presidente da Câmara sobre pontos constantes do Doc. G, que se encontra
anexo à presente acta………..………………………………………………………...
O Sr. Deputado do BE, Marcos Quitério questionou o Sr. Presidente da Câmara
acerca dos pontos referidos no Doc. H que se encontra anexo à presente
acta……………………………………………………………………………………….
O Sr deputado do BE, Rui Filipe questionou ainda o Sr. Presidente da Câmara,
referindo-se aos pontos constantes do Doc. I, que se encontra igualmente
anexo à presente acta……... …………………………………………………………
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O Sr. Deputado Carlos Parente questionou o Sr. Presidente da Câmara sobre a
limpeza da cidade e o aglomerar de lixo……. ……………………………………...
Tomou a palavra o Sr. Presidente da Câmara para esclarecer as questões
levantadas, referindo que nem todas as actividades da Câmara vêm relatadas
na sua informação e acrescentando o seguinte: …………………………………..
O PDM actual é aquele que foi aprovado em 1995. Estamos agora em
processo de aprovação de uma proposta de actualização e revisão do mesmo,
que contemplará novas Zonas de Equipamentos e Zonas Verdes…. ………. ….
Quanto aos normativos de descarga, referiu o Sr. Presidente, ser este assunto
da responsabilidade das Águas do Algarve e como tal será a mesma a
responsabilizar-se por isso. Acrescentou que, a informação que a Câmara
dispõe é de que, não tem havido descargas violadoras da lei …. ……………….
Sobre o mapa de pessoal esclareceu que o mesmo tem a data de 16/08/2010,
foi aprovado na sessão de Câmara de 18/08/2010 e posteriormente remetido à
A.M.……………………………………………………………………………………….
Sobre a Variante Norte à E.N. 125 esclareceu que já foi aprovado o traçado
proposto pelos moradores, às Estradas de Portugal……………………………….
Relativamente à atribuição de apartamentos a custos controlados, recomendou
à deputada requerente que, caso o queira, poderá contactar a entidade
promotora……………………. …………………………………………………….....
Sobre o Porto de Abrigo da Fuseta, esclareceu que falta o parecer da APA
(Agência para o Ambiente), para que o mesmo possa avançar, uma vez que o
POOC veio prever uma possibilidade para a sua realização. Falta apenas a
APA formalizar o concurso, que já está previsto em PIDAC…. …………………..
Relativamente às Zonas Verdes, a Câmara tem-se debatido com furtos dos
aparelhos de regulação e aspersores……………………………………………......
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Quanto aos desempregados, tem a CMO tentado angariar e apoiar o maior
número possível de investimentos para o nosso Concelho, única forma de
combater tal flagelo…………………………………………………………………….
Relativamente à empreitada da Estrada de Quelfes, a CMO ainda não
recepcionou a obra e accionará as garantias bancárias, caso a mesma não
satisfaça as condições contratualizadas. A Câmara, até hoje, ainda não deixou
caducar quaisquer garantias bancárias………………………………………………
Quanto às portagens, a posição da Câmara é clara. A E.N. 125 não é
alternativa e estaremos contra as portagens na A 22…………………………….
Sobre o estatuto da oposição, julgamos estar a ser cumprido…………………….
O espectáculo da Natalie Cole, foi uma programação conjunta do Allgarve e do
Hotel Real, com a participação da C.M.O……………………………………………
Vamos tentar limpar a Casa dos Magistrados. Já tentámos que a mesma nos
fosse cedida. Gostaríamos de lá colocar o Centro de Recreação Artística ou
uma extensão do Centro de Saúde…….……………………………………………
Quanto à lavagem de ruas, temos um contrato com uma empresa para o fazer
e julgamos que a viatura para tal, tem circulado em Olhão…………….………….
Quanto à reabilitação da praia da Fuseta, esta tem vindo a ser feita através do
programa Polis…………………………………………………………………………..
Para além da revisão do PDM e dos planos de pormenor, brevemente teremos
uma proposta para um NDT (Núcleo de Desenvolvimento Turístico) Julgamos
vir a ter mais do que um candidato para essa proposta. Estamos a criar
condições para os investidores se fixarem no Concelho………………………….
Relativamente às questões que lhe foram suscitadas o Sr. Presidente da
Assembleia, prestou os devidos esclarecimentos referindo em última análise
que a acta será aquilo que a maioria dos Srs. Deputados assim o vier a
entender, dentro dos condicionalismos legais……………………………………….
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Entrou-se de seguida no primeiro ponto da Ordem do dia - Apreciar
a informação do Presidente da Câmara sobre a actividade municipal, ao
abrigo da alínea e) do n.º 1 do art.º 53.º 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
Janeiro( Doc. 2);
Foram solicitadas ao Sr. Presidente da Câmara os seguintes pedidos de
esclarecimento relativos à informação:
O Sr. Deputado Manuel Lemos questionou sobre o ponto 26;
O Sr. Deputado Vítor Tomé questionou sobre os pontos 2, 8, 9, 18 e 26;
A Srª Deputada Graciete Bernardo questionou sobre todos os pontos;
O Sr Deputado Marcos Quitério questionou sobre os pontos 5 e 6;
O Sr. Deputado Rui Filipe questionou sobre os pontos 14, 15 e 26;
O Sr. Deputado Hugo Charrão questionou sobre os pontos 8, 12, 13 e 19;
O Sr. Deputado Sérgio Nicolae questionou sobre os pontos 1, 2 e 3.
O Sr. Presidente da Câmara comentou os pontos constantes da informação:
Ponto 1 - Os convites, foram feitos pela realização do espectáculo;
Foi a Sociedade Polis que se candidatou;
Foram convidados todos os Presidentes de Câmara;
Foi um privilégio assistir à divulgação do Concelho durante 6 horas;
Fomos escolhidos por ser exactamente a Capital da Ria Formosa, o que é um
orgulho para todos os Olhanenses………………………………………………….
Ponto 2 - Os resultados ainda não foram apurados, mas o festival não é um
evento para dar lucros……………………………………………………………….
Pontos 5 – Não são avançadas datas em relação ao Skate Parque, contudo
iremos avançar e que

o terreno se localize na zona de cedência

do

Intermarché…………………………………………………………………….………
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Ponto 6 e 7- Relativamente ao relvado e ao Chalé, a Câmara tem dificuldades
financeiras e como tal os projectos vão avançando na medida do possível……..
A Câmara só avançou com a escola de Moncarapacho e tem que gerir o início
das obras…………………………………………………………………………………
A Câmara tem tentado pagar atempadamente às empresas sediadas no
Concelho, em detrimento das grandes empresas………………………………….
Ponto 9 – Os dias de atendimento referentes ao protocolo existente com a
Deco poderão ser consultados no site da Câmara……………………. ………….
Ponto 12 – O grupo de acção costeira é o responsável pela deslocação do
grupo da Estónia, dado que Olhão é um dos 5 Concelhos que integram o
grupo.
Pontos 14 e 15 - O apoio alimentar prestado anualmente pela CMO aos
Munícipes carenciados, importa em €: 100.000 e o subsídio para pagamento
de rendas de casa, importa anualmente em €: 300.000………………………….
Passou-se de seguida ao último ponto da Ordem do Dia - Deliberar, sob
proposta da Câmara Municipal, rectificar o mapa de pessoal, nos termos das
disposições conjugadas dos artºs 5º, nº 4 da Lei nº 12- A/2008 de 27/2, com a
redacção que lhe foi dada pelo artº 18º da Lei 3-B/2010 de 28/4 e artº 3º, nº 2
alínea a) do D.L. nº 209/2009 de 3/9.
O Sr. deputado Vítor Tomé da CDU solicitou a cópia da declaração de voto de
vencido do Sr. Vereador João Pereira na deliberação da CMO que aprovou a
proposta ora em causa………………. …………….................................................
O Sr. deputado Rui Filipe do BE questionou sobre a falta de rigor que entende
existir no mapa de pessoal ora apresentado........................................................
O Sr. Deputado Daniel Santana do PSD questionou sobre a duração do
concurso para admitir novos docentes no âmbito das AEC’S e se tal
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recrutamento será suficiente para colmatar as necessidades existentes…..........
O Sr. deputado Sérgio Nicolae do PS, congratulou-se com o Planeamento e a
colocação atempada dos docentes, tal como foi feito pela CMO…. ……. …….
O Sr. deputado José Barros do PS enalteceu o esforço da Autarquia naquela
área……………………………………………………………………………………….
O Sr. Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos solicitados……………
Posta a votação, a proposta foi aprovada, com 23 votos a favor e 2 votos
contra, com as declarações de voto que se juntam ( Docs. K e L)……………….
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:
¾ O Sr. Sérgio Miguel solicitou informação sobre o início da obra do Skate
Parque;
¾ Relativamente à passagem para peões junto ao Intermarché questionou
para quando está previsto o início da obra;
¾ Questionou sobre a situação do Parque Infantil do Bairro 28 de
Setembro, que se encontra actualmente encerrado;
¾ Questionou sobre a solução para o cruzamento em frente à ACASO,
uma vez que já falecerem ali 3 pessoas……………….…………………….
Tomou a palavra o Sr. Presidente da Câmara, referindo-se ao Skate Parque
informou que não pode garantir datas, tudo dependendo da disponibilidade
financeira…………………………………………………………………………….
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Sobre a passagem de peões diz estar em plano mas não se compromete
com datas…………………………………………………………………………….
Sobre o cruzamento da Acaso, irão, lá, ser colocadas lombas e sinalização
horizontal…………………………………………………………………………….
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente acta que, após lida e votada,
foi aprovada, por maioria, com 23 votos a favor e 2 abstenções, pelo que vai a
mesma ser assinada pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e por mim
que a secretariei, tendo sido, em seguida, encerrada a sessão…........................

O Presidente da Assembleia Municipal,
_____________________________________
O 1º Secretário da Assembleia Municipal
____________________________________
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