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ACTA Nº. 205
Aos vinte nove dias do mês de Setembro de dois mil e oito pelas vinte e uma
horas e vinte minutos reuniu-se, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a
Assembleia Municipal de Olhão em Sessão Ordinária convocada em vinte e
dois de Setembro 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 – 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, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de
Janeiro...................................................................................................................
Ponto 2 – Aprovar o Regulamento da Casa da Juventude, ao abrigo da alínea
a) do nº. 2do art. 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;.....................................
Ponto 3 – Aprovar o Regulamento dos espaços Internet, ao abrigo do disposto
na alínea a) do nº. 2 do art.º. 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, 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, José Marcelino Correia Castanheira, Vanda
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Maria Filipe Guerreiro, Nuno Alexandre Gago Dias, Hilário Manuel Ribeiro Dias
Viegas, José Costa Afonso, Joana Maria Marcelino Soares, Hugo Pádua Cruz
Henrique Charrão, Cláudia Isabel Viegas Nascimento, Teófilo Nascimento de
Sousa, Maria Gracinda Rendeiro, Manuel Rodrigues Martins, Custódio José
Barros Moreno, Carlos Alfredo Lopes Soares e José Marcelino Dias...................
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal informou, da renúncia do mandato
do deputado municipal da bancada da CDU, Joaquim Santos Elias.....................
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 - Proposta apresentada pela bancada da CDU, sobre a criação de um
monumento alusivo às comemorações dos 200 anos da ida do Caíque Bom
Sucesso ao Brasil..................................................................................................
A admissão foi aprovada com 1 abstenção...........................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, José Queirós, manifestou-se
contra dizendo que a Assembleia Municipal não é um órgão executivo...............
O sr. Presidente da Câmara disse que a Câmara já tinha tornado público a
criação de um memorial evocativo da ida do Caíque ao Brasil, e da revolta
contra os Franceses..............................................................................................
Depois de analisada e discutida a proposta foi posta a votação e foi recusada
com 3 votos a favor, 9 abstenções e 14 votos contra............................................
Doc. – B – Moção de solidariedade com as dezenas de famílias atingidas pelas
intempéries do último 27 de Setembro..................................................................
Posta à votação a admissibilidade da moção foi aprovada por unanimidade.......
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O Sr. Presidente da Câmara deu esclarecimentos sobre a situação no
Concelho e sobre as providências tomadas..........................................................
A Sra. deputado municipal da bancada da CDU, Isabel Marques, manifestou a
solidariedade para com as pessoas atingidas pela intempérie.............................
O Sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar, também
manifestou a solidariedade para com as famílias atingidas pelos prejuízos.........
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Moncarapacho, José Marcelino,
salientou o mau estado das estradas e caminhos na freguesia de
Moncarapacho depois das inundações.................................................................
Aprovada por unanimidade....................................................................................
Doc. C – Voto de felicitação apresentada pela bancada da CDU, à atleta Ana
Cabecinha..............................................................................................................
Posto à votação a admissibilidade foi aprovado por unanimidade........................
O Sr. Presidente da Câmara disse ter a Câmara desde sempre acompanhado e
apoiado a carreira d atleta Ana Cabecinha, e congratulou-se pelo êxito
alcançado...............................................................................................................
O sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pechão, Custódio Moreno, salientou
o feito obtido pela atleta Ana Cabecinha e apelou para que o trabalho
desenvolvido pelo técnico Paulo Murta fosse ainda mais rentabilizado................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, José Queiroz desmentiu o sr.
deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira quando diz que
todos os documentos apresentados pela bancada da CDU, são votados contra
pela bancada do PS...............................................................................................
Posto à votação o voto de felicitação foi aprovado por unanimidade....................
Doc. D – Moção apresentada pela bancada da CDU, sobre a proposta de
alterações ao Código do Trabalho.........................................................................
Admitido para discussão por unanimidade............................................................
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O sr. deputado municipal da bancada do PS, José Queirós salientou que a
proposta do Governo tem aspectos positivos que beneficiam os Trabalhadores.
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Lourenço Pires Mendonça,
mostrou que neste momento ainda não existem alterações ao Código do
Trabalho.................................................................................................................
Posto a votação a proposta foi recusada com 4 votos a favor, 3 abstenções e
19 votos contra......................................................................................................
Doc. E – Moção apresentada pela bancada do PS de congratulação sobre a
transferência de competências do Ministério da Educação para a Autarquia de
Olhão.....................................................................................................................
Esta moção foi admitida por unanimidade.............................................................
O sr. Presidente da Câmara deu os esclarecimentos sobre o contrato de
transferência de competências e justificou a medida............................................
A sra. deputada municipal da bancada da CDU, Isabel Marques, concordou
com a descentralização e quis saber quais as contrapartidas financeiras e se
esta transferência de competência resolve o problema da Escola EB1 nº. 4.......
A sra. deputada municipal da bancada do PPD/PSD, Ivone Almeida, perguntou
se haverá mobilidade dos funcionários dentro do agrupamento e se haverá
redução do número de funcionários......................................................................
O sr. deputado da bancada do PPD/PSD, Lourenço Mendonça, disse que o Sr.
Presidente da Câmara deveria ter distribuído uma cópia do contrato assinado.
Disse ainda que aumentando o número de escolas os problemas vão
aumentar................................................................................................................
O Sr. Presidente da Câmara disse que o Município está preparado para o
aumento do número de escolas e que as contrapartidas financeiras são
suficientes..............................................................................................................
Posto à votação foi aprovado com 1 voto contra, 7 abstenções e 18 a favor.......
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O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar, propôs o
prolongamento do período antes da ordem do dia por mais 10 minutos e o sr.
deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira propôs 30 minutos
e o sr. deputado municipal da bancada do PS, José Queiroz propôs 20
minutos..................................................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar
posteriormente corrigiu a proposta para 20 minutos.............................................
Após votação foi deliberado prolongar o período antes da ordem do dia por
mais vinte minutos, com 23 votos a favor desta proposta e 3 votos a favor da
proposta de 30 minutos.........................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PPD/PSD, Tiago Guiomar chamou a
atenção para a falta dos editais 5,6,7 e 8 no “sítio” do Município e perguntou
sobre a construção de dois empreendimentos na Fuseta.....................................
A sra. deputada municipal da bancada da CDU, Isabel Marques, pôs algumas
questões sobre o Bairro 11 de Março, sobre a saúde e a limpeza no concelho...
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira falou sobre o
plano de pormenor na zona histórica de Olhão, e sobre as denúncias nos
blogs......................................................................................................................
O sr. Presidente da Junta de Freguesia de Quelfes, Manuel Martins, disse que
a Junta de Freguesia de Quelfes tem seis Escolas do 1º Ciclo e 2 PréPrimárias e que tem usado da igualdade perante todas as escolas e que só a
EB1 nº. 4 é que reclama........................................................................................
O sr. deputado municipal da bancada do PS, José Queiroz manifestou-se
contra o sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira, pela
maneira desrespeitosa como o deputado municipal se manifesta nesta
Assembleia e nos jornais.......................................................................................
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O sr. deputado municipal da bancada do PS, Hilário Viegas corroborou as
palavras

do

sr.

deputado

municipal

da

bancada

do

PS,

José

Queiroz..................................................................................................................
O Sr. Presidente da Câmara deu os esclarecimentos solicitados.........................
O sr. deputado municipal da bancada da CDU, José Castanheira pediu a
palavra, após o decurso do prolongamento de 20 minutos do período antes da
ordem do dia, o que lhe foi recusada por deliberação do plenário, com 20 votos
a favor e 3 abstenções...........................................................................................
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 art. 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:.....................................
O srs. deputados municipais José Castanheira, Lourenço Mendonça, Isabel
Marques, Ivone Almeida, Tiago Guiomar, Vanda Guerreiro, Hugo Charrão e
Hilário Viegas, teceram considerações e pediram esclarecimentos sobre a
informação escrita do Presidente..........................................................................
O

Sr.

Presidente

da

Câmara

e

a Sra.

Vice-Presidente deram

os

esclarecimentos solicitados...................................................................................
Entrou-se, em seguida, no segundo ponto da Ordem de Trabalhos –
Aprovar o Regulamento da Casa da Juventude, ao abrigo da alínea a) do nº. 2
do art. 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, constante do doc. 3 que faz parte
integrante da presente acta...................................................................................
O Regulamento foi aprovado por maioria com 19 votos a favor e 3 abstenções.
Entrou-se, de seguida, no terceiro ponto da Ordem de Trabalhos –
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Aprovar o Regulamento dos Espaços Internet, ao abrigo da 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 Regulamento foi aprovado por maioria com 19 votos a favor e 3 abstenções.
Encerrada a análise e discussão dos assuntos relativos à Ordem de Trabalhos,
foi iniciado um período dedicado ao público, tendo sido registada a seguinte
intervenção:...........................................................................................................
O Sr. Josué Marques manifestou apreensão pela publicação de dois diplomas,
Portaria 424 – B e Portaria 1092/2008, que em muito prejudicaram o Sector das
Pescas. Perguntou ainda sobre o futuro da Fábrica denominada Bela
Olhão.....................................................................................................................
O Sr. Presidente da Câmara deu os esclarecimentos solicitados.........................
_______________________________________________________________
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente acta que, após lida e votada,
foi aprovada por maioria, com 19 votos a favor (PS e PPD/PSD) e 3
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,

_____________________________________

O 1º Secretário da Assembleia Municipal,

_______________________________________
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