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ACTA Nº. 204
Aos trinta do mês de Junho 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 doze de Junho de dois
mil e oito, sob a presidência do Sr. Deputado Municipal, 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 – Aprovar a alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas e Outras
Receitas do Município, ao abrigo da alínea e) do nº. 1 do artº 53º da Lei nº. 53º
da Lei nº. 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de
Janeiro;..................................................................................................................
Ponto 2 – Aprovar o regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do
Município de Olhão, ao abrigo do disposto na alínea a) 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;...................................................................................
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, João Luís Relvas Henrique Charrão, Tiago de
Oliveira Guiomar, José Salvador Mendes Segundo, Carla Maria Antunes
Caramujo,

José

Agostinho

Socorro

Queiroz,

José

Marcelino

Correia

Castanheira, Vanda Maria Filipe Guerreiro, Nuno Alexandre Gago Dias, Hilário
Manuel Ribeiro Dias Viegas, José Costa Afonso, Joana Maria Marcelino
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Soares, Hugo Pádua Cruz Henrique Charrão, Cláudia Isabel Viegas
Nascimento, Maria Gracinda Rendeiro, Manuel Rodrigues Martins, Custódio
José Barros Moreno, Carlos Alfredo Lopes Soares e José Marcelino
Dias........................................................................................................................
Faltaram as sras. deputadas municipais das bancadas do PPD/PSD e CDU,
Maria Carmo Correia Conceição e Isabel Maria da Silva Marques.......................
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, 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....................................................................................................
Antes do período dedicado à Ordem de Trabalhos, deram entrada na Mesa da
Assembleia as seguintes declarações, propostas e moções e que fazem parte
integrante da presente acta...................................................................................
Doc. - A- Moção apresentada pela bancada do PPD/PSD, sobre os resíduos
sólidos urbanos......................................................................................................
Admitida para discussão por unanimidade............................................................
A sra. deputada municipal da bancada do PPD/PSD, Ivone Almeida justificou a
apresentação da Moção........................................................................................
Depois de analisada e discutida foi posta a votação e foi aprovada por
unanimidade..........................................................................................................
Doc. B – Moção apresentada pela bancada do PPD/PSD, sobre a ocupação
dos espaços pedonais...........................................................................................
Admitida para discussão por unanimidade............................................................
A sra. deputada municipal da bancada do PPD/PSD, Ivone Almeida justificou a
Moção....................................................................................................................
O Sr. Presidente da Câmara deu os esclarecimentos necessários.......................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar deu mais
um exemplo de ocupação ilegal do espaço pedonal.............................................
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Posto à votação foi aprovada por unanimidade.....................................................
Doc. C – Saudação apresentada pela bancada da CDU aos Pescadores e
Armadores de Olhão e Culatra..............................................................................
Admitido para discussão por unanimidade............................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, José Queirós considerou não
estar em condições de votar esta saudação.........................................................
A sra. deputada municipal da bancada do PPD/PSD, Ivone Almeida também
considerou não estar em condições de votar esta saudação e vai absterse...........................................................................................................................
O sr. Presidente da Câmara deu os esclarecimentos sobre alguns aspectos do
período de luta dos pescadores e armadores.......................................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira justificou a
saudação...............................................................................................................
Posto à votação foi recusada com 2 votos a favor, 10 abstenções e 12 votos
contra.....................................................................................................................
Doc. D – Moção de Congratulação apresentada pela bancada do PS, sobre a
constituição da Sociedade Polis da Ria Formosa..................................................
O documento foi admitido para discussão por unanimidade.................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar criticou os
termos da moção...................................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, Hilário Viegas justificou a
moção....................................................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD Lourenço Mendonça teceu
considerações sobre a moção...............................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, José Queirós defendeu a
moção....................................................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira teceu criticas
à referida moção....................................................................................................
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A sra. deputada municipal da bancada da CDU, Vanda Guerreiro salientou o
facto de a assinatura da constituição da sociedade Polis da Ria Formosa ter
acontecido em Olhão Capital da Ria Formosa e com a presença do Sr. Primeiro
Ministro..................................................................................................................
Posto à votação foi aprovado por maioria com 15 votos a favor (PS) e 9
abstenções (PPD/PSD e CDU)..............................................................................
Doc. E – Moção apresentada pela bancada do PS sobre o lançamento do
concurso de construção do novo Hospital do Algarve no Parque das
Cidades..................................................................................................................
Esta moção foi admitida por unanimidade.............................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, Hilário Viegas justificou a
moção....................................................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar salientou o
atraso

da

construção

do

Hospital

tendo

em

conta

as

promessas

eleitorais.................................................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, José Queirós congratulou-se com
a próxima construção do Hospital do Algarve.......................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça teceu
considerações sobre o assunto.............................................................................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira salientou o
facto de o Hospital ir para a zona Faro-Loulé e não para a zona de
Olhão.....................................................................................................................
Posta à votação foi aprovada por maioria com 15 votos a favor, 2 abstenções e
7 votos contra........................................................................................................
Ainda antes da Ordem de Trabalhos, foram apresentados os seguintes
assuntos:................................................................................................................
O Sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira teceu
considerações sobre o despacho do sr. Procurador da República junto do
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Tribunal Administrativo Fiscal de Loulé e sobre as alterações nas convocatórias
da

Assembleia

Municipal.

Tendo

apresentado

um

voto

de

protesto..................................................................................................................
Referiu as obras na sede do PCP em Olhão.........................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, José Quierós, teceu
considerações sobre o que considera inconsequências por parte do sr.
deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira, nomeadamente o
facto de a participação ao Ministério Público ter sido feita através do fax da
Mútua dos Pescadores em Olhão..........................................................................
A sra. deputada municipal da bancada da CDU, Vanda Bernardo chamou a
atenção sobre a fonte que fica junto da Casa da Juventude e sobre o horário de
trabalho

dos

jardineiros

da

CMO

e

sobre

as

Unidade

de

Saúde

Familiar..................................................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, Hilário Viegas elogiou o executivo
camarário

pelo

brilho

das

comemorações

dos

200

anos

da

Restauração...........................................................................................................
A sra deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Ivone Almeida voltou a
chamar a atenção para os problemas da limpeza.................................................
O sr. Presidente da Assembleia Municipal esclareceu a assembleia sobre a
contestação feita à participação por parte da CDU, junto do sr. Procurador
Adjunto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé a participação por parte da
CDU.......................................................................................................................
No Ponto 1 – O Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Olhão pôs à
consideração da Assembleia a Informação Escrita do Sr. Presidente da
Câmara 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.2 que se junta cópia e ficará a fazer parte integrante da presente acta)......
Relativamente a esta informação registou-se o seguinte:.....................................
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O srs. deputados municipais Lourenço Mendonça, Vanda Bernardo, Ivone
Almeida, Tiago Guiomar, José Castanheira, Hugo Charrão e José Marcelino,
presidente da Junta Freguesia de Moncarapacho, teceram considerações e
pediram esclarecimentos sobre a informação escrita do Presidente....................
O Sr. Presidente da Câmara deu os esclarecimentos solicitados.........................
Passou-se de imediato, à análise dos restantes Pontos da Ordem de
Trabalhos...............................................................................................................
Entrou-se, em seguida, no segundo ponto da Ordem de Trabalhos –
Aprovar a alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do
município, ao abrigo da alínea e) do nº. 2 do atº. 53º da Lei nº. 169799 de 18 de
Setembro com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de
Janeiro, constante do doc. 3 que se junta cópia e ficará a fazer parte integrante
da presente acta....................................................................................................
O Sr. Presidente da Câmara Municipal esclareceu a proposta de alteração.
O Regulamento foi aprovado por maioria com 22 votos a favor (PS e PPD/PSD)
e 2 votos contra (CDU)..........................................................................................
Entrou-se, de seguida, no terceiro ponto da Ordem de Trabalhos –
Aprovar o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do Município de
Olhão, ao abrigo do disposto na alínea a) 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 (Doc 4 que se junta cópia e ficará a fazer parte integrante da
presente acta)........................................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, Hugo Charrão suscitou duvidas
sobre as marquises................................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça
suscitou que era desejável conhecer as opiniões em sede de audiência prévia
e quais as tabelas actuais para poder comparar...................................................
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O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar suscitou
dúvidas em relação a algumas partes do documento...........................................
O sr. vereador Mário Gonçalves deu esclarecimentos e propôs algumas
pequenas alterações..............................................................................................
O srs. deputados municipais da bancada da CDU, José Castanheira e Vanda
Bernardo abandonaram a sala depois de ter sido recusada a palavra ao Sr.
deputado José Castanheira quando este tentava usar da palavra sobre a
matéria, sem estar previamente inscrito, e quando as inscrições já se
encontravam fechadas. Antes de abandonarem a sala os srs. deputados
apresentaram um voto escrito de protesto sobre a forma como as
convocatórias da Assembleia Municipal estão a ser feitas (Doc. 5 que se junta
cópia e ficará a fazer parte integrante da presente acta)......................................
Posto a 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, não tendo sido registada qualquer
intervenção:...........................................................................................................
_______________________________________________________________
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente acta que, após lida e votada,
foi aprovada por maioria, com 22 os votos a favor (PS e PPD/PSD) 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,

_____________________________________
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O 1º Secretário da Assembleia Municipal,

_______________________________________
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