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ACTA Nº. 219
Aos vinte e três dias do mês de Dezembro de dois mil e dez pelas vinte e uma
horas reuniu, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a Assembleia Municipal
de Olhão em Sessão Ordinária convocada em nove de Dezembro 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) Aprovar, por proposta da Câmara Municipal, as Grandes Opções do
Plano e Orçamento para o ano de 2011;
3) Aprovar, por proposta da Câmara Municipal, o mapa de pessoal do
Município para o ano de 2011, nos termos das disposições
conjugadas dos artigos 5º nº. 3 da Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro
e 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;
4) Aprovar, por proposta da Câmara Municipal, a actualização da
tabela Geral de Taxas Municipais, ao abrigo da alínea e) do nº. 2 do



1

S.

R.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OLHÃO
CÓDIGO POSTAL 8700-349

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;
5) Aprovar, por proposta da Câmara Municipal, a desafectação do
domínio público das redes de abastecimento de água para consumo
público e de saneamento de águas residuais urbanas, ao abrigo da
alínea b) do nº 4 do artº 53º da lei nº 169/99 de 18 de Setembro,
com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;
6) Autorizar o Município a criar a empresa Municipal Ambiolhão, E.M.
e aprovar os respectivos estatutos, nos termos no disposto na
alínea l) do nº. 2 do artº. 53 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;
7) Autorizar a celebração do contrato de gestão entre o Município de
Olhão e a Empresa Municipal Ambiolhão, E.M., nos termos no
disposto na alínea l) do nº. 2 do artº. 53 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.

Estiveram presentes os seguintes deputados municipais:....................................
Filipe Manuel Severino Afonso Ramires, Daniel Nobre Santana, João Tomás
Quitério Salero, Paulo Afonso Pereira Ramires, Vanda Maria Filipe Guerreiro,
Rui Manuel George Filipe, Vítor Luís do Carmo Tomé, João Luís Relvas
Henrique Charrão, Manuel Ferreira de Carvalho, José Alberto Florêncio Barros,
Luís Miguel Paté Salero Viegas, Hélder Nuno Silva do Carmo, Marcos Viegas
Quitério, Fernanda Maria Matos da Luz, Carlos Manuel Neves Parente da Silva,
Josué Tavares Marques, Sérgio Nicolae Sena Martins dos Santos, Olívia Maria
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da 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 Manuel Rodrigues Martins……………………….
Antes do período dedicado à Ordem do Dia, deram entrada na Mesa da
Assembleia os seguintes documentos, que fazem parte integrante da presente
acta, que após apreciação mereceram as seguintes decisões:
Documento A – Proposta apresentada pelo BE, sugerindo que a taxa dos
direitos de passagem para o ano de 2011, reverta para o apoio social………….
Intervieram os Srs. Deputados Vítor Tomé, Rui Filipe, Sérgio Nicolae e o Sr.
Presidente da Câmara …………………………………………………………………
A Proposta foi rejeitada, com 4 votos a favor e 22 contra…………………. ……...
Documento B – Proposta apresentada pelo Sr. Deputado Rui Filipe, sugerindo
a abertura de uma cantina escolar para responder às carências alimentares de
adultos e crianças (Doc.B) ……………………………………………………………
Interveio o Sr. Deputado José Barros ……………………………………………….
A Proposta foi rejeitada com 4 votos a favor e 22 contra…………………….........
Documento C – Proposta apresentada pelo Sr. Deputado Marcos Quitério
sobre o lixo existente nas traseiras da sede velha do S C Olhanense, na Av. da
República (Doc. C)……………………………………. ……………………………….
Interveio o Sr. Vereador Carlos Martins………………………………………………
O documento foi retirado pelo proponente…………………………………………...
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Documento D – Proposta apresentada pelo Sr. Deputado Paulo Ramires, mas
que foi de imediato retirada pelo proponente (Doc.D)………………………………
Documento E – Proposta apresentada pelo Sr. Deputado Marcos Quitério
referindo-se aos contratos programa e atribuição de subsídios aos clubes e
associações desportivas e culturais do Concelho (Doc. E)..……………………….
Intervieram a Srª Presidente da Junta de Freguesia de Olhão, Gracinda
Rendeiro, os Srs. Deputados Sérgio Nicolae e José Barros e o Sr. Presidente
da Câmara……………………………………………………………………………….
A proposta foi rejeitada com 2 votos a favor, 2 abstenções e 22 votos contra….
Documento F – Recomendação apresentada pelo Sr. Presidente da Junta de
Freguesia da Fuseta, José Bernardino, acerca da Nova Barra da Fuseta (Doc.
F)………………………………………………………………………………………….
A proposta foi admitida por unanimidade…………………………………………….
Intervieram os Srs. Deputados Daniel Santana, Josué Marques e o Sr.
Presidente da Câmara…………………………………………………………………
A proposta foi aprovada por unanimidade……………………………………………
Documento G – Moção de congratulação apresentada pelo Sr. Deputado
Sérgio Nicolae pela decisão do executivo camarário de fornecer refeições às
crianças carenciadas (Doc.G) ……………………………………………………….
A Moção foi admitida com 25 votos a favor e uma abstenção e aprovada por
maioria com 24 votos a favor e 2 abstenções……………………. ………………...
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Documento H – Moção de congratulação apresentada pela bancada da CDU,
elogiando o serviço prestado pela Mesa da Assembleia Municipal no que
respeita a toda a envolvência administrativa para com os deputados,
publicações no site da Câmara, elaboração de cartões dos eleitos locais, etc
(Doc.H) ………………………………………………………………………………….
A Moção foi admitida por unanimidade e aprovada, com 25 votos a favor e 1
abstenção do Sr. Presidente da A.M………………………………………………….
Documento I – Proposta apresentada pela bancada da CDU, protesto
apresentado contra a política do Governo (Doc I)………………………………. …
A proposta foi admitida por unanimidade e rejeitada, com 4 votos a favor, 21
votos contra e 1 abstenção…………………………………………………………….
Documento J – Proposta apresentada pela bancada da CDU que tem por
objecto a aplicação do Estatuto da Oposição (Doc. J)……………………………
A proposta foi admitida para discussão por unanimidade e rejeitada, com 2
votos a favor, 15 votos contra e 9 abstenções……………………….……………..
Documento L – Proposta apresentada pela bancada do PPD/PSD, CDS-PP,
manifesto contra a intenção do Governo de introduzir portagens na Via do
Infante (Doc. L)………………………………………………………………………….
A proposta foi admitida para discussão por unanimidade e aprovada, com 20
votos a favor, 1 contra os contra e 5 abstenções………….……………………….
Deu-se, de seguida, início à análise dos assuntos constantes da Ordem do Dia:
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No ponto 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;
Foram solicitadas ao Sr. Presidente da Câmara os seguintes pedidos de
esclarecimento relativos à informação:
O Sr. Deputado Vítor Tomé questionou sobre os pontos: 1, 2, 5, 6, 8, 9 e 30;
O Sr. Deputado Daniel Santana questionou sobre os pontos 1 e 6;
O Sr. Deputado Rui Filipe questionou sobre o ponto 8;
O Sr. Deputado Josué Marques questionou sobre os pontos 2, 12, 13, 17, 23 e
29;
O Sr. Deputado Marcos Quitério questionou sobre o ponto 6;
O Sr. Deputado Sérgio Nicolae questionou sobre os pontos 1, 9, 16, 17, 22, 23
e 25……………………………………………………………………………………….
Tomou a palavra o Sr. Presidente da Câmara para responder às questões
suscitadas pelos Srs. Deputados, dizendo:
Quanto à variante Norte, a Câmara trata por igual todas as comissões, ou seja
recebe-as

e

pronuncia-se

sob

propostas

concretas

que

lhe

sejam

apresentadas……………………………………………………………………………
Relativamente à proposta da Estradas de Portugal, a Câmara pronunciou-se
acerca da mesma e da nota técnica ambiental que referia que essa proposta
era a que tinha menos impactos sócio económicos e ambientais. Acrescentou,
dizendo que se a EP propuser outro traçado a Câmara pronunciar-se-á sobre o
mesmo……………………………………….…………………………………………
A Câmara pronunciar-se-á sobre o traçado que lhe for proposto e de acordo
com a nota técnica ambiental……………………. ………………………………….
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Se surgir outro traçado para além daquele que até agora foi proposto, que
tenha menos impactos negativos, a Câmara, naturalmente, decidirá com base
nas informações técnicas………………………………………………………………
A nota ambiental não é documento da Câmara Municipal, é um documento das
EP, que foi enviado a esta para conhecimento……………………………………
Relativamente ao porto de abrigo, constante da informação, disse que se trata
do porto de abrigo da Fuseta e que a obra não se efectuou até agora, por falta
de verbas…………………………………………………………………………………
O Parque Radical está previsto para a área de cedência do loteamento do
Intermarché………………………...........................................................................
O novo relvado para a prática de futebol só não está feito por falta de verbas.
Será feito a norte do Pavilhão Municipal…………………………………………….
Relativamente à demolição da fábrica do Gargalo, teve que se efectuar um
concurso para a realização do mesmo que já está lançado. Referiu ainda que,
caso não seja possível demolir tudo, vai de imediato demolir a parte que pode
constituir perigo para a segurança dos cidadãos. ………………………………….
Referiu-se às zonas a reabilitar, inseridas no Caminho das Lendas e que são o
Largo João da Terça, o Largo da Fábrica Velha, o Largo da Palmeira, a Praça
João de Deus e o Largo do Gaibéu …….…………………………………………….
Referiu-se ainda às importâncias dadas em subsídios de renda e alimentação,
dizendo que no presente ano, tais prestações se estimam em cerca de €:
290.000,00……………………………………………………………………………….
Relativamente aos processos em tribunal não há novas informações……………
A iniciativa dos Jovens em Movimento, localiza-se no Bairro do Fundo de
Fomento de Habitação……………………………………. ………………………….
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No ponto  -Aprovar, por proposta da Câmara Municipal, as Grandes
Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2011;
Intervieram os Srs. Deputados Carlos Parente, Vítor Tomé, Rui Filipe e Josué
Marques. O Sr. Presidente da Câmara, respondeu às questões suscitadas
pelos referidos Deputados……….……………………………………………………
Posta a votação, a proposta foi aprovada, com 16 votos a favor, 4 votos contra
e 6 abstenções, com as declarações de voto que se juntam ( Docs. M e
N)………………………………………………………………………………………….
No ponto  - Aprovar, por proposta da Câmara Municipal, o mapa de
pessoal do Município para o ano de 2011, nos termos das disposições
conjugadas dos artigos 5º nº. 3 da Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e
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;
Posta a votação, a proposta foi aprovada, por maioria, com 24 votos a favor e 2
abstenções……………………………………………………………………………….
No ponto 4 - Aprovar, por proposta da Câmara Municipal, a actualização
da tabela Geral de Taxas Municipais, 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;
Intervieram os Srs. Deputados Vítor Tomé e Sérgio Nicolae. O Sr. Presidente
da Câmara, respondeu às questões suscitadas pelos referidos Deputados……..
Posta a votação, a proposta foi aprovada, por maioria, com 21 votos a favor, 3
votos contra e 2 abstenções, com a declaração de voto dos Deputados da CDU
que se junta ( Doc.O)…………………………………………………………………..
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No ponto 5 - Aprovar, por proposta da Câmara Municipal, a
desafectação do domínio público das redes de abastecimento de água
para consumo público e de saneamento de águas residuais urbanas,
ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artº 53º da lei nº 169/99 de 18 de
Setembro, com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;
Posta a votação, a proposta foi aprovada, por maioria, com 15 votos a favor, 5
votos contra e 5 abstenções………………………………………………………….
No ponto 6 - Autorizar o Município a criar a empresa Municipal
Ambiolhão, E.M. e aprovar os respectivos estatutos, nos termos no
disposto na alínea l) do nº. 2 do artº. 53 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;
Posta a votação, a proposta foi aprovada, por maioria, com 16 votos a favor, 5
contra e 4 abstenções…………………………………………………………............
Passou-se de seguida ao último ponto da Ordem do Dia Autorizar a celebração do contrato de gestão entre o Município de
Olhão e a Empresa Municipal Ambiolhão, E.M., nos termos no disposto
na alínea l) do nº. 2 do artº. 53 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.

Posta a votação, a proposta foi aprovada, por maioria, com 16 votos a favor, 5
contra e 4 abstenções………………………………………………………………….
Encerrada a análise e discussão dos assuntos relativos à Ordem do Dia, foi
iniciado um período dedicado ao público tendo sido registadas as seguintes
intervenções:
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O Sr. Fernando Madeira questionou sobre o traçado da Variante Norte à
Cidade e pediu o apoio da Câmara para os interesses da nova comissão de
moradores, a quem, a actual proposta de traçado irá afectar…………………. …
A Srª D. Elisabete Leocádio questionou, igualmente sobre o traçado da
Variante, alertando para o eventual fim da sua exploração Agropecuária, caso a
actual proposta seja aprovada…………………………………………………………
Usou da palavra a Srª. D. Maria do Carmo Pereira questionando o Sr.
Presidente da Câmara, sobre as duas sirenes existentes no Edifício dos
Bombeiros, que disse prejudicarem o prédio onde habita. Perguntou ainda, a
quem compete arranjar os prédios em função dos danos causados pelas
mesmas.

……………………………………………………………………………….

O Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra para dizer que, sobre a Variante
Norte, e, conforme já havia referido anteriormente, o tratamento dado às duas
comissões é igual, e que nunca se recusou a receber as mesmas. Referiu
ainda que, se há dualidade de critérios, tal não decorre da posição da Câmara.
Esta é e quer ser completamente isenta na matéria…………. …...……………….
Sobre as sirenes referiu que, se aquelas danificam o prédio, o condomínio
nunca informou a Câmara……………………………………………………………...
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente acta que, após lida e votada,
foi aprovada, por maioria, com 23 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção,
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…................................................................................................................
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O Sr. Deputado Marcos Quitério apresentou, entretanto declaração de voto que
se junta (Doc.P) ………………………………………………………………………...

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