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Ata nº 16  

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, 

nesta cidade de Faro e Salão Nobre dos Paços do Município, reuniu 

pelas 21.00 horas, a Assembleia Municipal de Faro, em sessão 

extraordinária, sob presidência do Presidente da Assembleia, Luís 

Miguel da Graça Nunes, com a presença da 1.ª Secretária, Ilda Maria 

Lita Pereira da Silva e do 2.º Secretário, João Manuel Bento Mota Lopes, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 – Conhecimento da Proposta n.º 301/2018/CM – ratificação do 

despacho nº 39/2018/CM de 14 de dezembro – Aclaramento de erro 

material nas peças do procedimento do 1.º Aditamento ao Acordo de 

Execução de Delegação de Competências com a União de Freguesias de 

Conceição e Estoi; 

2 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Ratificação do Despacho n.º 

40/2018/CM de 21 de dezembro - Desafetação de domínio público de 

três parcelas de terreno com área total de 39,40 m2, visando a sua 

alienação para construção das acessibilidades de moradia unifamiliar- 

Processo de obras n.º 125/2018 - António Carlos Guerreiro Morgado 

André e Outro – Proposta n.º 10/2019/CM; 

3 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à aquisição de viaturas através de 

locação financeira – Proposta n.º 11/2019/CM; 

4 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Transferência de competências para o 

Município de Faro – Proposta n.º 12/2019/CM; 

5 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente ao Acordo Prévio no âmbito da 

transferência de competências para a Comunidade Intermunicipal do 

Algarve CI-AMAL – Proposta n.º 16/2019/CM; 

6 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Alteração aos Estatutos da Ambifaro, 

Gestão de Equipamentos Municipais, E.M. – Proposta n.º 14/2019/CM; 

7 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Concessão de Gestão, Exploração e 
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Fiscalização de Estacionamento de Duração Limitada – Proposta n.º 

15/2019/CM; 

8 – Indicação de um representante de cada grupo municipal no 

Conselho Municipal de Turismo. 

 

A Primeira Secretária procedeu então à chamada, verificando-se que 

estavam presentes os seguintes membros: 

Michel Tomás Ribeiro (PSD); Luís Miguel Neves (PS); Francisco Manuel 

Mateus Domingos Conde Soares (PSD); Luís Miguel da Graça Nunes 

(PS); Marta Gabriela Gomes Correia (PSD); Ilda Maria Lita Pereira da 

Silva (PS); Carlos Miguel Cruz Teixeira (CDS-PP); Carlos Alberto (PS); 

Manuel Francisco Botelho Agulhas (CDU); Berta Paula Brito Cruz Silva 

Dias (PSD); Tatiana Henriques Homem de Gouveia (PS); João Manuel 

Camacho Gameiro Alves (PSD); Beatriz Grasiela Calafate (PS); José Vítor 

da Silva (PSD); Paulo Jorge de Almeida Gonçalves Teixeira (PS); Augusto 

Arnaldo Nunes Otero Taveira (BE); Lígia Maria Pereira Santos (CDS-PP); 

Susana Cristina da Silva Joaquim (PS); Catarina Alexandra Matos 

Marques (CDU); Tiago Botelho Martins da Silva (PSD); João Manuel 

Bento Mota Lopes (PS); Pedro Miguel Gama Cláudio (PSD); Carlos 

Manuel Vargas Santos (PS); Manuel Eurico dos Santos Mestre (MPT); 

Maria Manuela Palmeira Neto (PS); Vítor Manuel Pinto Ortega Reis 

Cantinho; Bruno Gonçalo de Azevedo Lage (PSD – Presidente da União 

das Freguesias de Faro Sé e S. Pedro); Steven Sousa Piedade (PSD – 

Presidente da Junta de Freguesia do Montenegro); José António Viegas 

Leal Jerónimo (PS – Presidente da União de Freguesias 

Conceição/Estoi) e Sérgio Vicente dos Santos Martins (CDU – 

Presidente da Junta de Freguesia de Stª. Bárbara de Nexe). 

Não estavam presentes: 

Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte (PSD); José Apolinário Nunes 

Portada (PS); Teresa Alexandra Viegas Correia (PSD); Pedro Gonçalo 

Custódio Valente (CDS-PP); Ana Lúcia Silva de Passos (PS); Fernando 

Manuel Correia Marques (PS); Dora Sofia de Oliveira Ferreira de Melo 

(CDS-PP); Paulo Sérgio de Jesus Baptista (PAN) e Cátia da Palma Morais 

Gomes (PSD). 

Foram presentes os seguintes pedidos de justificação de falta e 

substituição. 
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- Do membro do grupo municipal do PSD, Cristóvão Duarte Nunes 

Guerreiro Norte, um pedido de substituição na presente reunião, por 

motivos profissionais, tendo sido substituído por Michel Tomás Ribeiro 

(PSD). 

- Do membro do grupo municipal do PS, José Apolinário Nunes Portada, 

um pedido de substituição na presente reunião, por compromisso 

inadiável, devido ao exercício das atuais funções institucionais, tendo 

sido substituído por Luís Miguel Neves (PS).   

- Do membro do grupo municipal do PSD, Teresa Alexandra Viegas 

Correia, um pedido de substituição na presente reunião, por razões 

profissionais, tendo sido substituída por Marta Gabriela Gomes Correia 

(PSD). 

- Do membro do grupo municipal do CDS-PP, Pedro Gonçalo Custódio 

Valente, um pedido de substituição na presente reunião, por motivos 

profissionais, tendo sido substituído por Carlos Miguel Teixeira (CDS-

PP). 

- Do membro do grupo municipal do PS, Ana Lúcia Silva de Passos, um 

pedido de substituição na presente reunião por motivo de doença do 

seu filho, tendo sido substituída por Beatriz Grasiela Calafate (PS). 

- Do membro do grupo municipal do PS, Fernando Manuel Correia 

Marques, um pedido substituição na presente reunião, por motivos 

profissionais, tendo sido substituído por Paulo Jorge de Almeida 

Gonçalves Teixeira (PS). 

- Do membro do grupo municipal do CDS-PP, Dora Sofia de Oliveira 

Ferreira de Melo, um pedido de substituição na presente reunião, por 

motivos profissionais, tendo sido substituída por Lígia Maria Pereira 

Santos (CDS-PP), que após tomar posse, tomou lugar na respetiva 

bancada. 

- Do membro do grupo municipal do PSD, Cátia Susana da Palma 

Morais Gomes, um pedido de substituição na presente reunião, por 

motivo de doença, tendo sido substituída por Pedro Miguel Gama 

Cláudio (PSD). 

- Do membro do grupo municipal do PAN, Paulo Sérgio de Jesus 

Baptista, um pedido de justificação de falta na presente reunião. 

- Do membro do grupo municipal do PSD, Rita Maria Carvalho Salgado 

Garcia e Costa, um pedido de renúncia ao mandato que lhe foi 
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conferido, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 7.º do regimento da 

Assembleia Municipal de Faro.  

Estavam presentes junto à Mesa:  

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rogério da Conceição Bacalhau 

Coelho; o Sr. Vice-Presidente Paulo Jorge Neves dos Santos e os Srs. 

Vereadores, Sophie Matias (PSD); Adriano João Leal Cardoso Guerra 

(CDS); Carlos Jorge Matias Gonçalves Baía (PSD); bem como os 

Vereadores do Partido Socialista Carlos Miguel Bento Sengo da Costa; 

Carlos Pedro Sousa Gordinho; Ana Cristina Valadas Grilo e Aquiles 

Marreiros. 

Presidente da Assembleia Municipal – «Boa noite a todos, boa noite 

Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Membros da 

Assembleia Municipal, boa noite e bom ano, porque esta é a primeira 

vez que reunimos no novo ano. 

A Assembleia recebeu um pedido de renúncia ao mandato que passo a 

ler: “ Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 7.º do Regimento da 

Assembleia Municipal de Faro, venho, pelo presente, comunicar a V. Ex.ª 

a renúncia ao mandato que me foi conferido.  

Tendo em consideração a renúncia ora manifestada, informo que não 

participarei na Assembleia Extraordinária agendada para a próxima 

semana.  

Com os melhores cumprimentos  

Rita Garcia e Costa” 

Então fica comunicado este pedido de renúncia do mandato. Da 

bancada, a informação que tenho é que a Rita Garcia e Costa já está 

substituída, a quem cumprimentamos democraticamente e saudamos 

as reuniões que ela aqui esteve, o tempo que passou aqui connosco.» 

 

Seguidamente a Primeira Secretária faz a leitura do seguinte Voto de 

Pesar. 

“Voto de Pesar 

É com profundo pesar que a Assembleia Municipal de Faro assinala o 

falecimento de Jorge Estevão Carrasco Paes Lobo, Comandante do 

Quadro de Honra do Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro. O 

Comandante Paes Lobo, com era reconhecido por todos, e assim será 
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lembrado, distinguiu-se, desde sempre, pelas suas ações valorosas e pelo 

espírito de missão com que dirigiu a vetusta corporação a que pertenceu 

até ao fim. 

Homem empenhado na causa maior de servir a população com espírito de 

abnegação, era respeitado e estimado pela comunidade farense, cuja 

figura emblemática faz parte das memórias daqueles que com ele 

privaram. 

Atendendo às qualidades humanas, sociais do Comandante Paes Lobo, 

assim como a marca que deixou na nossa terra, a Mesa da Assembleia 

Municipal, propõe que esta Assembleia Municipal, reunida no dia 21 de 

janeiro de 2019, aprove este voto de pesar, guardando um minuto de 

silêncio em sua memória e dê conhecimento do mesmo à família de Paes 

Lobo”. 

Presidente da Assembleia Municipal – «Se todos estiverem de acordo 

da aprovação deste voto, faríamos um minuto de silêncio pelo 

falecimento do Comandante.» 

Seguiu-se então, um minuto de silêncio, em memória do Comandante 

Paes Lobo.  

Presidente da Assembleia Municipal – «Passo então a ler a 

convocatória da sessão extraordinária. [leitura da ordem de trabalhos] 

Feita a chamada, não havendo nada a opor à ordem de trabalhos que 

foi lida e anunciada, dávamos então início à nossa reunião 

extraordinária, dando a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

para o caso de querer introduzir o primeiro ponto da nossa ordem de 

trabalhos, que é uma proposta da Câmara Municipal.» 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 01 

Conhecimento da proposta n.º 301/2018/CM – ratificação do 

despacho n.º 39/2018/CM, de 14 de dezembro – Aclaramento de 

erro material nas peças do procedimento do 1.º Aditamento ao 

Acordo de Execução de Delegação de Competências com a União de 

Freguesias de Conceição e Estoi. 

Presidente da Câmara Municipal – «Boa noite Sr. Presidente, Srs. 

Membros da Assembleia, Srs. Vereadores, digníssimos munícipes. 
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O Ponto Um é apenas para conhecimento de um pequeno lapso de 

escrita entre dois valores distintos em duas páginas. 

O Ponto Dois tem também a ver com um pequeno lapso que ocorreu 

com uma proposta que veio aqui para afetação ao domínio público de 

três parcelas. No título dessa proposta referia apenas duas, mas no 

texto, como repararam, estava lá tudo referente às três parcelas, apenas 

o título tinha essa incorreção. E portanto o Conservador chamou a 

atenção para isso e foi preciso fazer um despacho para retificar, e é isso 

que trazemos aqui à Assembleia Municipal. Muito obrigado.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Como repararam, o Sr. 

Presidente da Câmara passou do ponto um para o ponto dois, mas não 

tem mal nenhum porque o ponto um era para conhecimento e tem a ver 

com uma inscrição no anexo dez do mapa resumo, no qual devia 

constar um total de setenta e seis mil setecentos e doze euros e 

sessenta e três cêntimos, em vez de oitenta e oito mil cento e doze euros 

e sessenta e três cêntimos.  

E o Sr. Presidente da Câmara já introduziu, na minha opinião bem, o 

ponto número dois da nossa ordem de trabalhos. 

Eu acho que o ponto um, sendo para dar conhecimento, não me parece 

que careça de discussão e portanto eu agilizaria e abria as inscrições 

para o ponto dois, se todos estivermos de acordo.» 

O membro da AM, José António Jerónimo (PS) – Presidente da União 

de Freguesias Conceição e Estoi – «É só para esclarecer que havia um 

erro técnico de contas, que foi esclarecido comigo e com o Sr. Presidente 

da Câmara e as contas estão todas certas. E o protocolo foi assinado 

por mim e pelo Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado.» 

PONTO N.º 02 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Ratificação do Despacho n.º 

40/2018/CM de 21 de dezembro – Desafetação de domínio público 

de três parcelas de terreno com área total de 39,40 m2, visando a 

sua alienação para construção das acessibilidades de moradia 

unifamiliar – Processo de obras n.º 125/2018 – António Carlos 

Guerreiro Morgado André e Outro – Proposta n.º 10/2019/CM. 
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O Membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Relativamente a esta 

proposta, obviamente vamos votar favoravelmente, porque se trata de 

uma correção: estava escrito que eram duas parcelas mas efetivamente 

são três. 

Mas eu queria pronunciar-me relativamente a uma outra questão e 

passo a ler porque eu fiz aqui um pequeno texto: “Muito embora tudo 

possa ter sido feito cumprindo todos os requisitos legais, nós aqui na 

Assembleia Municipal temos obrigação de questionar sobre os processos, 

para saber se assim aconteceu. 

Sei que terá havido, da parte dos particulares interessados na 

desafetação, reação pela via judicial à intervenção do Sr. Carlos Alberto 

(membro desta Assembleia Municipal pelo PS).  

Do que me lembro, a intervenção do referido membro da Assembleia 

Municipal não foi difamatória, apenas se inseriu no debate que ocorreu, 

pelo que, sob pena de começarmos a auto censurarmo-nos, manifesto a 

minha solidariedade com o colega da Assembleia, na salvaguarda da 

liberdade de expressão por parte de todos os membros desta Assembleia, 

mesmo que possam não expressar uma visão totalmente correta dos 

factos a que se reportam.” Obrigado.»  

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Relativamente a este 

ponto, temos aqui algumas questões a colocar. Nestas parcelas de 

desafetação, há aqui a questão da retirada ou da perda de passeios 

existentes, para fazer a implementação de rampas, de escadas e 

logradouros. Então, a questão é a seguinte: primeiro – acho que da 

parte da Assembleia Municipal, devemos exigir este esclarecimento – o 

porquê da perda dos passeios existentes; e tendo em consideração que 

há aqui dois, três requerentes e o pretendido nas propostas é mais ou 

menos o mesmo, mas depois a tomada de decisão nos casos é diferente. 

E também não está aqui definido num desenho a localização exata das 

parcelas. 

Portanto nós queremos saber porquê a diferença de valores e de 

medidas, relacionadas a cada uma das parcelas. E queremos perceber o 

que é que justifica, tecnicamente, a retirada de metros quadrados ao 

passeio existente. Muito obrigada.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Quero agradecer aqui as 

referências que foram feitas pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

do Montenegro.  
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Tive conhecimento que alguns dos cidadãos proponentes deste processo 

tinham requerido à Assembleia Municipal os meus dados para moverem 

um processo. Não tenho qualquer receio e volto a repetir aquilo que 

disse, porque eu estava consciente daquilo que estava a dizer. Podem de 

facto, a seguir, mover um processo. Eu disse que este processo tinha 

aqui “gato escondido com rabo de fora”. Volto a repetir: eu disse que 

havia “gato escondido com rabo de fora”. Eu tinha lido o parecer da 

vereadora Sophie, estava correto, mas não estava de acordo com a 

proposta que dizia o seguinte: “Desafetação do domínio público de duas 

parcelas de terreno, com a área total de 39,4m2, visando a sua alienação 

e construção das acessibilidades de moradias unifamiliares.” 

Para mim o mais grave, Sr. Presidente, é que a Câmara com certeza 

detetou este erro, e leva ao registo com o mesmo erro. De facto, alguma 

coisa não está a funcionar bem. E digo isto porque já em questão a uma 

simples soma de contas em relação às transferências para a União de 

Freguesias da Conceição/Estoi, também há um lapso. 

Nós que estamos aqui, temos muita responsabilidade. Os Srs. 

Deputados Municipais têm que ter consciência que nós hoje, com a 

nova lei, temos responsabilidades e temos multas que estão previstas 

na lei caso a gente coloque os pés na argola. Eu votei a favor, tinha a 

consciência que estava a votar a favor, tinha consciência que o pedido 

que foi enviado para a Assembleia Municipal, com a assinatura do Sr. 

Presidente da Câmara, tinha um erro, mas não me competia a mim 

chamar a atenção que isto não batia certo.   

Portanto, eu lamento que isto tenha acontecido. Da minha parte vamos 

votar a favor. Mas foi necessário isto ir ao registo e o registo dar um 

cartão vermelho e isto voltar à Assembleia Municipal. Tenho dito.» 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Depois desta breve 

introdução e da confusão que houve entre o ponto um e dois, eu fiquei 

um pouco desorientado sobre a localização da implantação do imóvel, 

bem como a área de cedência que devia ser apresentada naquele ecrã, 

para todos nós vermos exatamente a pequeníssima parcela de terreno 

em questão. E fazermos isso como já houve casos antecedentes de 

cedências ou de alienação de pequenas parcelas, para ficarmos 

exatamente a saber onde é que é.  

Só para ser mais esclarecedor: nós podemos consultar e tivemos acesso 

à consulta e confiamos nos serviços técnicos e toda a dedução que se 
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faz na apreciação destes casos, mas não custava nada de ter a projeção 

da pequena parcela, com a implantação e o sítio, assinalando a área de 

cedência, ficava tudo esclarecido. Vir até a ser apresentado no futuro 

quando há estas cedências, acho que era simples fazer isso.» 

Presidente da Câmara Municipal – «Peço desculpa de não ter trazido. 

Este assunto foi deliberado na última Assembleia, o que está aqui em 

causa é a ratificação do título de onde dizia duas parcelas, deve dizer 

três. Mas isto foi discutido na última Assembleia.» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Nós de qualquer 

maneira gostaríamos de saber: vendo diferentes requerentes, mas o 

assunto sendo o mesmo, porque é que os resultados técnicos foram 

diferentes. E o que é que justifica tecnicamente o retirar metros 

quadrados ao passeio que já lá exista. Obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «A matéria em si já está 

discutida e já está decidida entre vós. Mas, de qualquer das maneiras, 

eu queria fazer aqui um pequeno reparo. É que é bom ter cuidado ao 

analisar estas questões, porque por vezes uma pequena quantidade de 

terreno significa muita coisa. 

Todos conhecem a Estrada da Senhora da Saúde e há anos houve um 

promotor imobiliário que ocupou metro e meio de um passeio, é pouco e 

a Câmara autorizou, se calhar todos nós autorizámos; o que é facto é 

que esse metro e meio deu para construir um bloco de apartamentos de 

sete ou oito pisos.  

A questão que se coloca aqui também é assim: então eu quero fazer 

uma casa, encomendo o projeto ao engenheiro e ao arquiteto para 

implantar uma casa num tereno que não tenho? E só depois de fazerem 

o projeto é que vão pedir o resto do terreno? Há aqui qualquer coisa que 

não está bem! Se eu quiser fazer uma casa, chego ao pé de um 

arquiteto, de um engenheiro e digo: eu quero implantar esta casa neste 

terreno. Não faço um projeto para implantar uma casa num terreno que 

não tenho!» 

Presidente da Assembleia Municipal – Fica colocada a questão, o Sr. 

Presidente da Câmara já se disponibilizou para responder depois. Não 

havendo mais inscrições passaríamos à votação do ponto número dois. 

“Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Ratificação do Despacho n.º 
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40/2018/CM de 21 de dezembro – Desafetação de domínio público de 

três parcelas de terreno com área total de 3,40 m2, visando a sua 

alienação para construção das acessibilidades de moradia unifamiliar – 

Processo de obras n.º 125/2018 – António Carlos Guerreiro Morgado 

André e Outro – Proposta n.º 10/2019/CM. 

Votação 

Votos a favor – 27 (12PS; 10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01BE) 

Votos contra – 00 

Abstenções – 02 (CDU) 

A Assembleia Municipal deliberou por maioria, aprovar o solicitado pela 

Câmara Municipal na Proposta n.º 10/2019/CM. 

Presidente da Assembleia Municipal – «Há uma questão que, se 

percebi a intervenção do membro do grupo municipal do Bloco de 

Esquerda, Augusto Taveira, queria com a vossa complacência e 

paciência, dizer só duas coisas. 

Eu julgo que, até aqui, a Assembleia Municipal sempre mostrou grande 

urbanidade nos debates que tivemos entre nós, membros da 

Assembleia, e sempre tivemos essa perspetiva de que o confronto verbal 

deve ter, do ponto de vista democrático, um espectro largo e portanto 

não nos devemos sentir magoados quando há alguma mais energia no 

uso das palavras. Sempre que isso aconteceu acho que chamei a 

atenção, mas nem me lembro se alguma vez chamei a atenção por isso, 

e devemos todos os membros da Assembleia, no debate político, ter essa 

abrangência larga para darmos azo à nossa intervenção. Não podemos 

pedir o mesmo a quem nos ouve, pois quem nos ouve pode não ter, até 

por uma ausência de experiência democrática, essa latitude que eu 

acho que é aconselhável e boa. 

Quero dizer ao membro Carlos Alberto que se por acaso se comprovar 

aquilo que disse, ser chamado para um qualquer processo judicial, terá 

no Presidente da Assembleia Municipal uma testemunha abonatória, 

porque tenho a certeza que não quis, nem foi ofensivo na sua 

intervenção. E para dizer que faria isto com qualquer outro membro da 

Assembleia que numa circunstância igual eu achasse que o debate foi 

urbano.» 

Passou-se então ao: 
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PONTO N.º 03 

Apreciação, discussão e votação da proposta apesentada pelo 

Executivo municipal referente à aquisição de viaturas através de 

locação financeira – Proposta n.º 11/2019/CM. 

Presidente da Câmara Municipal – «Está inscrito em orçamento e nas 

GOP’s para ao próximos anos, a possibilidade de lançarmos um 

procedimento para substituirmos a nossa frota automóvel e iremos 

fazer através da locação financeira. 

Como os valores inscritos são mais de 10% do investimento a realizar 

no ano, isto necessita de uma autorização prévia da Assembleia 

Municipal e é isso que esta proposta solicita. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Boa noite Sr. Presidente, 

na sua pessoa cumprimento todos os demais, começando por desejar 

um feliz ano de 2019 a todos os presentes. 

Posto isto, gostaria apenas de pedir um esclarecimento ao Sr. 

Presidente da Câmara. Gostaria de pedir que o Sr. Presidente nos 

descriminasse quantas viaturas vai comprar, em cada um dos pontos 

que tem identificados na proposta. Muito obrigada.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Sr. Presidente, pela 

nossa parte não está em causa a opção da Câmara de dotar os serviços 

com ferramentas que deem respostas atempadas e de qualidade às 

solicitações da população. E já agora dizer que estamos de acordo com 

este investimento. 

No entanto, importava saber quais os critérios que presidiram à 

consideração do fim de vida das viaturas: se muitos quilómetros 

percorridos, tempo decorrido, reparações caras, etc., etc., etc. Porque é 

evidente que sendo verdade que é preciso ter ferramentas em condições, 

também é verdade que é preciso considerar investimentos deste calibre 

e saber se há condições objetivas de se poder resolver o problema por 

menos dinheiro, falo concretamente na questão das reparações das 

viaturas. 

Portanto, não se trata de qualquer tipo de desconfiança nem coisa que o 

valha, mas de um cumprimento de uma tarefa que é própria dos 

membros desta Assembleia, indagar o Executivo relativamente às suas 

ações.  
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E já agora importava saber qual vai ser o fim das viaturas em fim de 

vida. Disse.»   

O membro da AM, Luís Neves (PS) – «Sr. Presidente da Assembleia, na 

sua pessoa cumprimento toda a Assembleia e desejo a todos também 

votos de muita saúde e prosperidade em 2019. 

Eu gostaria de colocar uma questão ao Sr. Presidente da Câmara, que 

tem a ver precisamente com as viaturas de pesados de passageiros. 

Atendendo a que o parque de viaturas de veículos pesados de 

passageiros é manifestamente reduzido e até muito obsoleto; atendendo 

mesmo que é importante salvaguardar o superior interesse da utilização 

por parte da área da educação, das áreas culturais e sociais; atendendo 

a que não há resposta cabal, muitas das vezes, às necessidades de 

saídas em visitas de estudo, visitas culturais e de outra observação por 

parte e na área da educação; atendendo ao vasto parque escolar que 

temos no concelho de Faro; atendendo às competências que vão ser 

atribuídas à autarquia, muito em breve, na área da educação; eu 

gostaria de saber se, destes quatro milhões duzentos e vinte e oito mil e 

oitocentos e quatro euros aqui previstos, se esta única viatura que 

importa em duzentos e noventa mil euros, se é suficiente, ou se não 

deveria ser alargado para outro número de viaturas que não apenas 

uma, que pudesse dar cabal resposta às verdadeiras necessidades da 

educação, da área social e cultural.  

Porque a educação não se faz apenas dentro das escolas e sabemos que 

muitas vezes é necessário sair fora de portas para que o processo 

educativo e de aprendizagem se concretize de forma mais efetiva, eficaz 

e eficiente. Muito obrigado.» 

Presidente da Câmara Municipal – «Se não estou em erro, são num 

total de quarenta e oito viaturas. O concurso será feito por lotes, em 

termos de tipologia das viaturas. Penso que o lote um é um autocarro, é 

aquele que o Sr. Luís Neves acabou de referir. E depois tem 

descriminação dos seguintes lotes em termos de viaturas, dois camiões, 

e vários tipos de viaturas que eu agora não tenho aqui presente. 

São no total quarenta e oito, com um custo estimado, em termos de 

preço base, não de quatro milhões, mas um milhão e trezentos mil 

euros, a pagar em cinco anos. 
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O estado atual das nossas viaturas, a média de idade anda nos 

dezasseis/dezassete anos, sem contar com as viaturas que adquirimos 

no último ano, estamos a falar de todos os outros que são para 

substituir. O que implica custos de manutenção muito grandes e de 

combustível também e, portanto, a análise que foi feita pelos serviços 

propõe estes para substituir todos os outros.  

O que é que vamos fazer com as viaturas que temos? Por exemplo, os 

autocarros que nós temos não vão deixar de funcionar, mas passarão 

provavelmente a fazer as pequenas viagens aqui e o novo fará os 

grandes cursos. Todos os outros também na altura serão analisados e 

alguns poderão ser aproveitados por nós para outro tipo de serviços – 

ainda hoje discutíamos com o serviço de veterinária que precisa de um 

carro exclusivo para transporte de animais, uma viatura destas que 

temos, já usada, pode perfeitamente ser adaptada para esse tipo de 

trabalho. Os outros para os quais não tivermos destino para eles será 

feita uma hasta, serão vendidos ou serão pura e simplesmente abatidos. 

Muito obrigado.» 

O membro da AM, Luís Neves (PS) – «Sr. Presidente, eu não vejo 

respondida a questão que coloquei, mas se calhar não tem resposta, 

que é precisamente a insuficiência de parque de viaturas para dar 

resposta cabal a esta área da educação.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Eu agradeço muito o reparo, 

mas já aqui uma vez discutimos esta questão. O Sr. Presidente da 

Câmara Municipal responde ao que quer responder, nos termos em que 

entende que deve responder e sobre isso não há apelo ao Presidente da 

Assembleia. 

Mas o Sr. Presidente da Câmara quer sublinhar a sua resposta.»    

Presidente da Câmara Municipal – «Entendemos que, de momento, é 

aquilo que podemos adquirir, não em termos financeiros, mas em 

termos de atividade. Porque mais autocarros implicam mais recursos 

humanos e portanto, no futuro, provavelmente daqui a um ano, 

estaremos a adquirir outro autocarro, mas de momento é aquilo que 

temos capacidade para pôr.  

Dizer desde já que nem que tivéssemos dez autocarros daríamos 

resposta às solicitações. Nós temos fins de semana em que, por dia, 

temos vinte pedidos; a menos que a gente passe a ter como atividade 

principal uma entidade de transportes, será sempre difícil dar resposta 
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a todas as solicitações, assim como nós temos uma centena de turmas 

no concelho, só do primeiro ciclo e portanto, para dar resposta a todas 

as solicitações seriam necessários muitos mais. Neste momento, é 

aquilo que é possível. Muito obrigado.» 

Seguidamente passou-se à votação do Ponto n.º 03 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 29 (12PS;10PSD;02CDS;01MPT;01PPM;01BE;02CDU) 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade aprovar o 

solicitado pela Câmara Municipal na Proposta n.º 11/2019/CM. 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 04 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Transferência de competências 

para o Município de Faro – Proposta n.º12/2019/CM. 

Presidente da Câmara Municipal – «Como foi referido na última 

reunião, salvo erro, foram publicados já onze decretos-leis referentes à 

Lei nº 50.º que define o processo de transferência de competências para 

os municípios. Estão mais onze, doze ou treze para publicação e há um 

que ainda está em discussão. 

Dos onze que foram já publicados e que o município se deve pronunciar 

até final deste mês sobre se pretende ou não assumir essas 

competências, em 2019, da análise que fizemos e das reuniões que 

tivemos com os serviços – e fizeram-se reuniões, por exemplo, com a 

Capitania referente à transferência de competências na área das praias; 

com os serviços também referente à Justiça – e os serviços entenderam 

que, em particular na questão das praias em que já estamos com o 

processo iniciado, seja de atribuição de licenças, seja em termos até de 

concessões, e é necessário preparar aqui um conjunto de instrumentos, 

nomeadamente a questão das taxas a cobrar, os serviços entenderam 

que seria mais proveitoso entrarmos nesta competência no próximo 

ano.  



Ata nº. 16                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   15 

21/01/2019 

 

 

E portanto a proposta que está aqui é (de todas aquelas que já saíram) 

não entrarmos em 2019 na transferência de competências 

relativamente às praias e também relativamente à justiça. Nas outras, 

temos condições para o assumir naquilo que há a assumir, porque 

algumas delas não têm efeitos práticos, porque dependem apenas no 

input que o município lhes quiser dar, estou a pensar por exemplo na 

questão do património. 

E, portanto, os órgãos devem aprovar até final deste mês a não entrada 

em alguns; naqueles que se entrar não temos que dizer nada. Portanto 

o que se pretende é que a Assembleia aprove a não entrada na questão 

das praias e na questão da justiça. Muito obrigado.»         

O membro da AM, Luís Neves (PS) – «Pelo que me parece, no exercício 

destas competências, concretamente nas praias marítimas, fluviais, 

lacustres, integradas no domínio público hídrico, isto está muito 

associado também, supostamente, à questão das ilhas barreira. Ou 

seja, na capacidade que o Governo está a dar na atribuição de 

competências também à autarquia para alguma gestão nesta área. 

Atendendo a que as populações farenses, residentes nestes núcleos 

habitacionais, há muito desejam uma intervenção consolidada por parte 

da autarquia; atendendo a que é importante realmente a proximidade 

da autarquia às pessoas e às gentes das ilhas; atendendo a que a 

autarquia pode e deve trabalhar convictamente, eficientemente e 

eficazmente, dotada de competências; como é que é possível a autarquia 

de Faro não assumir estas competências?  

Exemplos temos que Olhão, Tavira, vão assumir essas competências. 

Não terão eles também capacidade para assunção dessas 

competências? Qual a diferença? Porque é que Faro não assume e estes 

dois municípios vão assumir? 

Qual será o prejuízo para estas populações, sendo que a autarquia, 

através da Câmara Municipal, através da Assembleia Municipal, deve 

estar presente claramente junto das pessoas, claramente junto dos 

interesses – e é aqui realmente uma diferença que deve ser marcada –  

num momento em que temos a possibilidade de dizer que aceitamos 

estas competências para estar perto das pessoas e valorizar os seus 

interesses, diz aqui que não aceita estas competências. 

A mim parece-me dúbio, não sei que melhor justificação pode surgir 

para que não se aceitem estas competências que neste momento eram 
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fundamentais para o superior interesse das pessoas que residem nas 

ilhas. Disse.» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «A CDU é a favor da 

pretensão de não exercermos estas competências, mas também é a 

favor de não exercer quaisquer competências. E eu se me permitem 

passo a ler uma declaração: 

A Lei da transferência de competências para as autarquias, a Lei n.º 50/ 

2018, e a de alteração à Lei do Regime Financeiro das Autarquias Locais 

e das Entidades Intermunicipais, a Lei n.º 51, aprovadas no final da 

sessão legislativa, confirmam a consagração do subfinanciamento do 

Poder Local e a transferência de encargos em áreas e domínios vários, 

colocando novos e sérios problemas à gestão das autarquias e sobretudo 

à resposta aos problemas das populações.  

Não pode deixar de ser considerado, aliás, o conjunto de riscos 

associados à legislação agora em vigor, que, no ato de promulgação, o 

próprio Presidente da República referenciou a sustentabilidade financeira 

concreta da transferência para as autarquias locais de atribuições até 

este momento da Administração Central; o inerente risco de essa 

transferência poder ser lida como mero alijar de responsabilidades do 

Estado; a preocupação com o não agravamento das desigualdades entre 

autarquias locais; a exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição 

com incidência imediata no rigor das finanças públicas; o afastamento 

excessivo do Estado de áreas específicas em que seja essencial o seu 

papel, sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das 

intervenções públicas. 

Por si só, o público reconhecimento destes riscos é a prova bastante das 

insuficiências e erradas opções adotadas na Lei. 

Acresce que, em praticamente todos os domínios, apenas são 

transferidas para as autarquias competências de mera execução, o que 

as coloca numa situação semelhante às extensões dos órgãos do poder 

central e multiplica as situações de tutela à revelia da Constituição, 

contribuindo para corroer a autonomia do poder local.  

O caráter atrabiliário que rodeou o processo que conduziu à Lei nº 50/ 

2018, a começar nas incongruências do texto da Lei, teve expressão no 

próprio debate e aprovação do Orçamento do Estado para 2019, no qual 

foram rejeitadas propostas essenciais à concretização da transferência 

de competências. 
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Não deixa de ser significativo que o artigo da proposta de Lei sobre o 

Fundo Financeiro de Descentralização que remetia, abusiva e 

ilegalmente, para diplomas do Governo, a afetação dos meios financeiros 

tenha sido eliminado. 

A eliminação deste artigo, traduzindo de forma clara a rejeição da 

Assembleia da República à pretensão do Governo de decidir dos 

montantes a transferir para o exercício das competências, só pode ser 

lido como um impedimento de facto à sua concretização em 2019. Para lá 

das razões mais substanciais quanto ao conteúdo e natureza do 

processo, este facto, só por si, justifica que o município rejeite 

responsabilidades relativamente às quais não há qualquer garantia legal 

de virem acompanhadas de meios financeiros. 

A Lei 50/2018 prevê que os termos concretos de transferência em cada 

área resultarão de Decreto-lei a aprovar pelo Conselho de Ministros. 

Porém, estabelece que essa transferência se possa faz de forma gradual 

e confere às autarquias a faculdade de optarem por adiar o exercício das 

novas competências por deliberação das suas Assembleias, comunicando 

a sua opção à DGAL (em prazos que já aqui foram falados numa outra 

intervenção que tivemos). A partir de 01 de janeiro consideram-se 

transferidas todas as competências (vejamos se assim o será o futuro, às 

vezes é incerto…). 

Vários municípios deliberaram atempadamente nos termos previstos na 

Lei. As pressões então dirigidas sobre as autarquias evocando 

interpretações abusivas da legislação, ou dando como inútil as 

deliberações que a própria Lei estabelecia, levou a que muitos municípios, 

mesmo alguns que afirmavam discordância com a transferência de 

competências, se acomodassem à operação desencadeada pelo MAI e 

tivessem decidido não se pronunciar. 

A apreciação geral sobre o processo, o conjunto de implicações 

financeiras, humanas e organizacionais, a ausência de conhecimento 

sobre as matérias a transferir, as condições e as suas implicações, só 

descortináveis com a publicação de cada um dos Decretos-Leis, deviam 

ter conduzido a que responsavelmente e na defesa dos interesses quer 

da autarquia, quer da população, se rejeitasse a assunção a partir de 

janeiro de 2019, das novas competências. 

A decisão deste município em setembro passado, de não ter levado em 

linha de conta o que consagra a Lei50/2018, que neste momento é a 
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única em vigor, clara e imperativamente sobre o processo de 

transferência de competências e as condições para o seu exercício, expôs 

a autarquia a decisões que podiam lesar os interesses do município e das 

populações. Este é o momento para agora, sem subterfúgios, recusar um 

processo objetivamente contrário aos interesses das populações.  

Consideram os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Faro, que não 

chega rejeitar a assunção, em 2019, das competências transferidas para 

os municípios por via dos dois Decretos-Leis, o 97, no domínio das praias 

e das questões marítimas fluviais e o 10, que enquadra a justiça. 

É necessário rejeitar também a assunção em 2019 das competências 

transferidas para o município por via dos restantes Decretos-Leis 

sectoriais e estender essa rejeição de todos eles a 2020. 

Consideram ainda os eleitos da CDU que a Assembleia Municipal de Faro 

devia reclamar o início de um processo sério de descentralização, mas 

inseparável da consideração da criação de regiões administrativas; a 

reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações; o 

encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos 

municípios e da sua plena autonomia; requisitos indispensáveis para o 

exercício pleno daquelas que são hoje as atribuições do poder local e as 

competências dos seus órgãos. A identificação no domínio da 

transferência de novas competências das que se adequam ao nível 

municipal, que não comprometam direitos e funções sociais do Estado, 

designadamente a sua universalidade, e sejam acompanhadas dos 

meios financeiros adequados e não pretexto para a desresponsabilização 

do Estado por via de um subfinanciamento que o atual processo irá 

institucionalizar. 

Muito obrigada.»        

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «O Bloco de Esquerda, 

relativamente a esta Lei 50/2018, é favorável à descentralização do 

poder para órgãos democraticamente eleitos, o que não é o caso da 

CCDR e CIM´s. Esta Lei 50/2018, mais do que descentralizar, pretende 

é municipalizar serviços que deveriam ser da responsabilidade do 

Estado. Muito menos tudo isto tem a ver com qualquer regionalização… 

Defendemos que a transferência de competências para as autarquias 

locais não pode agravar as desigualdades territoriais e deve ocorrer 

apenas nas áreas em que os municípios estejam em melhores condições 

de assegurar o respetivo exercício. Admitimos que isso pudesse 
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acontecer relativamente às praias, incluindo as ilhas barreira, como já 

aqui foi dito, se calhar já não tanto relativamente à justiça. 

Em todo o caso, não será admissível qualquer desresponsabilização do 

Estado central, nas funções sociais de âmbito universal como a 

Educação, Saúde e Cultura.» 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Já conhecemos as 

posições aqui apresentadas, e começa-se a delinear a lacuna entre o 

Estado e a Autarquia.  

As competências e tutelas com transferências que necessitam de uma 

estrutura organizativa com a competência técnica e social, através da 

futura criação da região do Algarve, é inevitável. E um departamento 

regional ligado às áreas em questão, a Marina, Turismo, Património, 

Justiça etc… e para além dos meios financeiros que penso que são 

escassos.» 

O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Sr. Presidente da Mesa, 

permita-me inicialmente que o acompanhe na nota cordial que deixou à 

nossa estimada ex-colega Dr.ª Rita Garcia e Costa, a quem também 

agradeço o desempenho que aqui prestou na Assembleia Municipal. 

Neste ponto da ordem de trabalhos, gostaríamos de dar nota que, após 

discussões extemporâneas que tivemos sobre este tema nesta 

Assembleia, é hoje de facto a altura para discutirmos, porque em cima 

da mesa estão já propostas concretas sobre a assunção ou não de 

responsabilidades a transferir do Governo para o Município, com dados 

substantivos e concretos. E, portanto, se até aqui aquilo que tínhamos 

feito era uma discussão etérea, agora temos pelo menos a posição por 

parte do Executivo que nos dá conta de que, em parte 

significativamente menor do todo que lhe é proposto, não se encontra 

em condições de assumir essa responsabilidade. 

Não tenho a certeza de ter percebido integralmente os argumentos no 

que diz respeito às matérias da justiça – eventualmente, se o Sr. 

Presidente ainda nos pudesse aclarar, agradeceria – mas, de todo o 

modo, a nota é esta: se o Executivo não entende encontrarem-se 

reunidas condições para cabalmente poder cumprir as tarefas que 

advêm da transferência de responsabilidades, eu julgo que seria de mau 

tom, e provavelmente de desfecho muito pouco razoável, obrigar o 

Executivo a assumir essas responsabilidades. E portanto fazemos um 

voto de confiança, de que a avaliação que foi feita por parte do 
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Executivo é uma avaliação consciente, de que de facto não irá propor-se 

a fazer aquilo que não consegue fazer. E portanto se na maior parte das 

competências que lhes são propostas o Município entende aceitá-las, 

vemos isso com satisfação, porque é uma aproximação da decisão aos 

eleitores e à população, e isso é sempre um princípio que louvamos, 

mas se numa pequena esfera das competências a transferir não há essa 

avaliação positiva, achamos que devemos dar esse voto de confiança ao 

Executivo que obviamente estará em condições melhores de se 

pronunciar sobre aquilo que consegue ou que não consegue fazer.  

Portanto, de facto é hoje o momento para termos este debate. 

Entendemos a posição por parte do Partido Comunista como coerente, 

relativamente àquilo que já tinham apresentado anteriormente, mas 

quer dizer, ficamos na dúvida sobre se aquilo que nos dizem será de 

facto verdade, se no futuro uma nova abordagem ao tema de 

transferência de competências voltará a ter ou não o acordo do PCP, 

porque nos parece que de facto é uma questão de princípio da qual não 

conseguem ultrapassar. Mas, de todo o modo, penso que neste 

particular estaremos de acordo. Muito obrigado.»   

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Sr. Presidente, com a sua 

autorização também acompanho o que disse o membro desta 

Assembleia Tiago Botelho, relativamente ao esclarecimento prestado 

pelo Sr. Presidente quanto à área da justiça; sem prejuízo de, depois 

deste esclarecimento do Sr. Presidente, fazer uso da palavra, caso me 

conceda a palavra.» 

Presidente da Câmara Municipal – «Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Estas duas matérias que aqui estão transferem um conjunto de 

competências que é necessário preparar. É evidente que os serviços não 

têm preparação nenhuma, porque não as tinham nem nesta nem nas 

outras todas. 

Não fui eu que fiz essa análise. Em primeiro lugar há uma análise 

técnica daquilo que ali está. Nós precisamos de fazer regulamentos, 

definir taxas, definir procedimentos, antes de assumirmos isto. Se o 

Decreto-Lei tivesse saído há três ou quatro meses, provavelmente hoje 

não estaríamos aqui nesta situação. Só que neste momento temos até 

ao fim do mês para dizer que sim ou não. Mas o Decreto-Lei entrou em 

vigor dia 01 de janeiro. Ora, há coisas a fazer. Esperamos tantos anos 
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para ter mais competências, não é por mais um ano que isto vai cair, 

nem nada vai acontecer de diferente no próximo ano. 

Portanto há aqui uma razão de precaução para preparar as coisas, para 

que no próximo ano possamos dar uma resposta a quem nos solicitar 

alguma das competências que iremos ter, uma resposta imediata e não 

dizer às pessoas, “vamos ver… vamos analisar… vamos estudar…” e 

depois preparar. 

E portanto é isso de alguma forma que se passa. Se eu tivesse 

condições – e quando digo eu, os serviços – se tivéssemos condições 

para dar essa resposta hoje, podem ter a certeza que entraríamos nesta 

e em todas as ouras competências. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Muito obrigada, Sr. 

Presidente da Câmara, pelo esclarecimento. Efetivamente não nos 

sentimos mais esclarecidos, porque aquilo que o Sr. Presidente da 

Câmara nos disse foi que os serviços não têm meios. Não percebemos 

que tipo de meios são, não percebemos que tipo de ações concretas é 

que não têm meios para implementar. Até porque, no que concerne à 

Justiça, de acordo com o artigo 35º da Lei 50/2018 – definição da rede 

dos julgados de paz, participação em ações/projetos de reinserção 

social de jovens e adultos, violência doméstica, rede de julgados de paz 

e apoio às vítimas de crime – supomos que a Ação Social da Câmara já 

preveja algum tipo de medidas para situações de mulheres e homens 

vítimas de violência doméstica, vítimas de crimes mais violentos e, se 

assim não é, então é uma falha e uma lacuna que esta Câmara e esta 

cidade têm. 

Posto isto, não acompanhamos a posição da Câmara. Entendemos sim 

que a Câmara Municipal deve aceitar estas competências, deve aceitá-

las até por uma questão de capitalidade. Falar na capitalidade de Faro, 

como outrora já falámos e já debatemos por diversas vezes nesta 

Assembleia Municipal, passa também por assumir este tipo de áreas 

estratégicas. E daí que vamos votar contra esta proposta da Câmara e 

apresentamos declaração de voto, também. 

Seguidamente passou-se à votação do ponto n.º 04. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 18 (10PSD; 2CDU; 2CDS; 1MPT; 1PPM;2PS-Luís Graça, 

António Jerónimo)   
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Abstenções – 01 (BE) 

Votos contra – 10 (PS) 

A Assembleia Municipal deliberou por maioria aprovar o solicitado pela 

Câmara Municipal na Proposta n.º 12/2019/CM. 

Declaração de Voto do PS: “Declaração de Voto – Transferência de 

Competências para o Município de Faro. 

A Proposta de não aceitação do exercício das competências previstas 

para o domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres integradas no 

domínio público hídrico do Estado, e da Justiça, conforme o disposto no 

nº.2 do artigo 13º do Deceto-Lei nº. 97/2018, de 27 de novembro, e nº. 

2 do artigo 10º do Decreto-Lei nº. 101/2018, de 29 de novembro. 

Reconhecendo que o processo de transferência de competências do 

Estado para os Municípios constitui um grande desafio, que exige da 

parte das autarquias um grande esforço de organização e planeamento 

atempado, apetrechamento material e humano, acompanhado 

naturalmente da transferência dos necessários recursos financeiros, de 

forma a garantir a qualidade e homogeneidade nacional na prossecução 

das novas competências, em prol da qualidade e proximidade da 

prestação dos serviços públicos. 

Tendo em consideração que o território do concelho de Faro é 

constituído por praia, a sua importância para o desenvolvimento 

económico, para a qualidade de vida e lazer dos habitantes e visitantes 

do concelho, não podemos acompanhar o protelar da aceitação das 

competências de gestão das praias nas suas várias vertentes e o 

abdicar, para já, dos instrumentos legais que facultarão a gestão das 

praias pelo Município, em matérias tão importantes e que têm sido 

objeto de reivindicações pela população, como é o caso das concessões e 

apoios de praia ou da requalificação das infraestruturas, como os 

acessos, passadiços e instalações sanitárias. 

Também em relação à transferência de competências no domínio da 

Justiça, nomeadamente em matéria da reinserção social de jovens e 

adultos e na violência contra mulheres e violência doméstica o protelar 

do exercício destas competências pelo Município, que são aliás áreas 

muito carentes de uma gestão mais eficaz, traduz-se num sinal 

contrário à capitalidade e ao papel que o Município de Faro deve caber 

na região, afirmando-se como modelo para a restante região e 
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fomentador de boas práticas na nova era para a gestão autárquica que 

se avizinha. 

Os representantes do partido Socialista na Assembleia Municipal, não 

acompanham o pedido exposto na Proposta 12/2019/CM ao não aceitar 

imediatamente estas competências. 

Faro, 21 de janeiro de 2019.”     

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 05 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente ao Acordo Prévio no âmbito da 

transferência de competências para a Comunidade Intermunicipal 

do Algarve CI-AMAL – Proposta n.º 16/2019/CM. 

Presidente da Câmara Municipal – «Na proposta nº 16, a situação 

opera-se ao contrário. Há quatro diplomas, o 99, 101, 102 e 103, que 

preveem transferência de competências para as Comunidades 

Intermunicipais (no nosso caso a AMAL), um na área da promoção 

turística, outro da justiça, projetos cofinanciados e um outro que tem a 

ver com Bombeiros Voluntários e as Associações Humanitárias. 

Eu há pouco não referi, mas todas as transferências de competências 

passam a ser universais no dia 1 de janeiro de 2021, até lá temos a 

faculdade de dizer se queremos entrar já, ou não. No caso anterior, da 

transferência para os municípios, ela opera-se automaticamente já, se 

não dissermos nada, e por isso a deliberação anterior onde dissemos 

que no caso daquelas duas, não entramos este ano. 

No caso das CIM é ao contrário: para entrarmos já é preciso deliberar a 

dizer que sim. E só produz efeito, no caso do Algarve e da AMAL, se os 

dezasseis municípios estiverem de acordo e disserem que sim. Basta 

um, neste caso não deliberar que sim, as transferências não passam a 

ser exercidas de forma imediata pela AMAL.  

Portanto, houve uma reunião fez sexta-feira oito dias na AMAL e o que 

foi “comunicado” ou que foi referido é que os serviços tinham 

capacidade para nestas quatro que já saíram, e que são os únicos 

quatro diplomas que referem as Comunidades Intermunicipais, que a 

AMAL tinha capacidade de iniciar o processo de transferência de 

competências neste ano se todos os municípios assim o entenderem.  
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O que a Câmara aqui propõe é que a Assembleia delibere a passagem 

imediata das transferências de competências nestas quatro áreas para a 

AMAL. Muito obrigado.» 

O Membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Eu gostava de 

esclarecer aqui uma coisa, que é a seguinte: o PCP e a CDU são 

favoráveis à transferência de competências, mas não vamos é colocar – 

e desculpem a expressão ou o provérbio popular – “a carroça à frente 

dos bois”. Porque um processo de transferência de competências, a ser 

feito, tem que ser feito com base num plano de poder intermédio entre o 

poder central e o poder local. E esse plano de poder intermédio só pode 

ser feito por via da criação de uma região administrativa. Porque o que 

nos serve a nós estarem-nos a dar encargos ou estarem-nos a dar 

competências que nós não vamos conseguir corresponder a elas? Não 

tem sentido, tanto os municípios como as entidades intermunicipais, 

estarem a adquirir um conjunto de encargos, porque isto no fundo não 

são competências, isto são encargos. O Estado quer livrar-se de uma 

parte da dívida, então vamos passá-la para os municípios… 

Estes encargos que nos vão mandar não vão ser acompanhados dos 

meios técnicos, as Câmaras não estão preparadas de forma organizativa 

ou organizacional, as Câmaras não têm recursos, não têm meios 

financeiros para dar resposta a estas competências. E portanto, um 

processo de transferência de competências sim, mas um processo sério, 

acompanhado dos meios e de uma coisa fundamental, que seria essa 

parte que a região administrativa nos ia dar, que é o poder de decisão, 

porque o poder de decisão vai continuar a estar centralizado.  

Para além disso, o Sr. Presidente da Câmara disse (e disse muito bem, 

que é o que diz na Lei) que a transferência de competências para as 

entidades intermunicipais depende do prévio acordo de todos os 

municípios que as integram. E o município de Silves não deu a sua 

concordância. É um município, como sabem, do PCP e portanto o 

município de Silves não deu essa concordância, portanto ficamos aqui 

sem saber muito bem se isto avançará ou não, porque pela Lei não, 

porque se todos têm de estar de acordo e o município de Silves não está 

a situação ficará assim. 

De resto, mantemos a nossa posição, que é preciso rejeitar todas as 

competências enquanto não tivermos capacidade, meios, recursos e 

uma plataforma de poder intermédio que possa gerir este processo, de 

forma séria e substanciada, e de forma a que tanto os municípios como 
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as entidades intermunicipais, possam de facto vir a dar resposta. Muito 

obrigada.»         

Não havendo mais inscrições para a discussão do referido ponto passou-

se à votação do mesmo. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 26 (12PS; 10PSD;02CDS; 01MPT; 01PPM) 

Votos contra – 02 (CDU)  

Abstenções – 01 (BE) 

A Assembleia Municipal deliberou por maioria aprovar o solicitado pela 

Câmara Municipal na Proposta n.º 16/2019/CM.     

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO Nº 06 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Alteração aos Estatutos da 

Ambifaro, Gestão de Equipamentos Municipais, E.M. – Proposta n.º 

14/2019/CM. 

Presidente da Câmara Municipal – «As propostas 14 e 15 estão 

interligadas uma com a outra. A proposta 14 o que propõe é uma 

alteração aos Estatutos da Empresa Ambifaro, no sentido de que ela 

possa também, para além da exploração do parqueamento subterrâneo 

que já tem no Mercado Municipal, que ela possa também desempenhar 

a sua atividade na gestão, exploração e fiscalização de estacionamento 

de duração limitada até ao fim da sua concessão. 

Portanto é isso que a proposta 14 submete à deliberação – a alteração 

dos Estatutos – e depois a proposta 15 define as regras com que a 

Ambifaro poderá eventualmente efetuar essa atribuição. Muito 

obrigado.» 

O Membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Temos aqui um assunto que 

eu queria chamar a atenção do Sr. Presidente da Assembleia Municipal. 

Nós tomámos uma deliberação, no dia 27 de junho de 2018, que 

deliberou eleger uma comissão para tratar deste assunto da Ambifaro. 

Essa comissão, eleita no dia 27 de junho, tomou algumas deliberações. 

Uma delas, depois de reunida a comissão, levantou algumas questões 



Ata nº. 16                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   26 

21/01/2019 

 

 

que foram entregues à Câmara, onde pediu que fosse feita uma 

auditoria às contas. 

Nós não estamos aqui esta noite para branquear a gestão danosa que 

foi feita durante os últimos três anos. Nós verificámos que em 2015, 

2016 e 2017, a Ambifaro teve um prejuízo de quatrocentos e setenta e 

cinco mil euros em 2015, quatrocentos e cinco mil euros em 2016 e um 

milhão e trezentos mil euros em 2017, ano de eleições. Portanto este 

saldo negativo teve um rosto, teve um administrador, e este silêncio 

tem-se mantido. Por parte do Partido Socialista ninguém nos cala. E 

ninguém nos cala porque a Lei é muito clara, todas as empresas 

municipais, segundo o código das sociedades comerciais e empresas 

locais, diz que quando três anos consecutivos estas empresas 

municipais têm saldo negativo, são dissolvidas. É o que diz a Lei 50.º 

artigo 35.º do Código das Sociedades. 

Portanto, nós não estamos aqui para branquear o passado. Nós 

exigimos uma resposta, queremos que a Câmara, nomeie um auditor 

para fazer uma auditoria às contas da Ambifaro. E enquanto tal não for 

feito e que o Sr. Presidente responda às questões que a comissão eleita 

nesta Assembleia Municipal fez, é uma falta de respeito. A Assembleia 

Municipal levanta questões, nomeia uma comissão, aguarda resposta 

por parte do Executivo e até hoje não há uma resposta. Portanto, nós 

não estamos aqui para branquear o passado. Queremos saber o que se 

passou e, como tal, não conte connosco em relação a estes dois pontos. 

Nós temos aqui uma declaração de voto que vamos entregar e 

esperamos que o senhor, quando pedir ao Tribunal de Contas o visto 

em relação a esta matéria, faça acompanhar a nossa declaração de voto. 

Tenho dito.»  

O Membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «A declaração que vou 

fazer é abrangente aos pontos seis e sete.  

Portanto, o Estatuto de exploração dos parquímetros conclui que há 

benefícios para o município na opção de exploração direta dos 

parquímetros. Logo, as duas concessões do passado, a Emparque e a 

Masistrave, foram opções políticas não benéficas para o município, 

entregando fora o que o que deveria ter sido assumido pelos recursos 

próprios do município, ou seja, a gestão, exploração e fiscalização do 

estacionamento de duração limitada que deve constituir um serviço 

municipalizado.  
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Por outras palavras, a atividade de exploração dos parquímetros não 

deve voltar a ser concessionada e deve ser, por conseguinte, 

desenvolvida de forma direta pelo município, ou pelos serviços 

municipalizados, e nem sequer por uma entidade pública a ele 

associada, neste caso a Ambifaro.  

Os resultados líquidos anuais da exploração dos parquímetros devem 

ter incorporação direta nas contas anuais do município e não serem 

desviadas para a Ambifaro, cujas contas e instrumentos previsionais de 

gestão não vêm à discussão e aprovação nesta Assembleia Municipal, 

que apenas aprova as transferências financeiras para a Ambifaro, 

(quatrocentos e cinco mil duzentos e oitenta euros em 2017) e que lhe 

exige ter de estar muito atenta ao que por lá se passa. 

Se já temos o Teatro Municipal de Faro – Serviços Municipalizados, qual 

é o problema de a Ambifaro também passar a Serviços Municipalizados? 

Esta é a nossa posição. Naturalmente que não estamos a favor, nem em 

relação da alteração dos Estatutos e muito menos da integração do 

estacionamento na Ambifaro.» 

O Membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Neste ponto gostaríamos de 

dizer que concordamos com a opção de internalizar esta atividade na 

esfera pública e portanto trazê-la de volta à esfera pública ao colocá-la 

na Ambifaro. É uma opção que hoje em dia é perfeitamente razoável 

porque trata-se até de uma atividade onde propriamente a inovação 

tecnológica não é muito exigente e não seria de facto o argumento de 

trazer um parceiro privado para esta atividade ou de qualquer 

argumento dessa natureza. 

Por outro lado, também concordamos com a opção tomada 

relativamente ao fim a dar à receita proveniente da exploração do 

estacionamento, a qual irá ajudar a viabilizar a amortização do 

empréstimo que a própria Ambifaro tem, dos encargos financeiros 

contraídos entre 2003 e 2005 e que oneram efetivamente a exploração 

da Ambifaro e, de facto, esta atividade poderá vir ajudar a resolver esse 

problema financeiro. Portanto, em relação a essas duas opções 

concordamos integralmente e achamos que são bem-vindas e 

oportunas, ambas as decisões.  

Saudamos também a posição dos senhores vereadores do Partido 

Socialista no Executivo municipal, que aprovaram esta posição em 

conjunto com a maioria.  
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E lembrar que o crime de administração danosa está previsto no Código 

Penal e portanto, se alguém entende que existe um crime deve 

comunicá-lo ao Ministério Público. Muito obrigado.»   

O Membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Gostaria apenas de frisar 

que o Partido Socialista não pode votar favoravelmente esta proposta. 

Nós não podemos votar favoravelmente uma proposta em que, no fundo, 

estamos a dar cobertura a uma empresa municipal que não passa de 

uma barriga de aluguer. Esta empresa municipal é uma barriga de 

aluguer para as festas que o Executivo resolve dar aos munícipes 

farenses e a quem cá vem. 

Eu dediquei-me a analisar tão só – que são os únicos dados dos quais 

disponho – os contratos públicos que estão lançados no BaseGov. 

Limitei-me a fazer isto.  

Desde 2014 até janeiro de 2019, o montante total dos contratos 

celebrados entre a Ambifaro e empresas de prestação de serviços é no 

montante global de um milhão seiscentos e noventa e seis mil 

novecentos e cinquenta e dois mil euros e quarenta cêntimos. Deste 

montante, novecentos e oitenta e três mil trezentos e setenta e nove mil 

euros e cinquenta e quatro cêntimos, são relativos a um exercício de 

2014 a 2017, que corresponde a 57,95% do valor dos contratos que 

estão lançados no BaseGov. Relativos, tão só, ao Festival F e Alameda 

Bear Fest, estão lançados quinhentos e quatro mil novecentos e setenta 

e quatro euros e sessenta e dois cêntimos. Se estes valores não chocam 

a cidade, chocam a bancada do Partido Socialista que não pode 

compactuar com uma empresa municipal que não passa de barriga de 

aluguer. 

Mais a mais, não podemos também deixar de referir que está muito bem 

frisado que este empréstimo 2003/2005 não está só relacionado com o 

Partido Socialista. O Mercado Municipal é uma herança dos farenses, 

independentemente da cor que mandou construir o Mercado Municipal. 

Temos ainda de frisar que, se a memória não me falha, e estes dados 

não os tenho completamente presentes, foram bastantes as alterações 

propostas no mandato do nosso ex-Presidente Vitorino, que levaram 

também à situação que temos hoje em dia. Mas não aceitamos que seja 

imputado ao Executivo Socialista, que há dez anos não está à frente 

desta Câmara, aquilo que hoje em dia acontece na Ambifaro e nesta 

empresa municipal. Dizemos: basta! Muito obrigada.» 
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Presidente da Câmara Municipal – «Eu queria dizer ao Sr. Carlos 

Alberto, aquilo que digo a toda a gente. Quando tiverem alguma 

desconfiança de alguma coisa participem a quem de direito, porque é 

assim que deve ser. E é assim que civicamente devemos atuar. Primeira 

nota. 

Segunda nota, em 2017 tivemos o prejuízo que tivemos, é verdade. 

Posso-lhe dizer que esse prejuízo foi calculado. E foi esse prejuízo que 

permitiu que a empresa, em 2018, não tivesse resultados negativos; foi 

esse prejuízo que permitiu renegociar, em 2017, a dívida que tínhamos 

com a banca; foi esse prejuízo que permitiu colocar dinheiro, é verdade, 

pelo município na empresa, a única forma que o município tem de 

colocar lá dinheiro é fazer a cobertura dos prejuízos; foi esse prejuízo 

que permitiu pagar a dívida que nós tínhamos ao Bankinter, no valor de 

um milhão e cem ou um milhão e duzentos; foi esse prejuízo que 

permitiu regularizar a dívida que nós tínhamos ao Novo Banco e ao 

Millennium; foi esse prejuízo que permitiu fechar o ano de 2018 com 

uma dívida à banca na volta dos nove milhões e meio, quando ela era 

na volta dos onze milhões. E foi esse prejuízo que permitiu que as 

coisas funcionassem e que hoje a situação estivesse regularizada (não 

paga) com os credores.  

A questão que se levanta não é uma questão de ter ou não ter empresa. 

A questão que se levanta é a questão de honrar os nossos 

compromissos e pagar aquilo que foi feito. 

Portanto, se estas duas deliberações não forem aprovadas, então não 

vamos poder honrar os compromissos que temos. Mas vamos viver na 

mesma, isso vos garanto. Agora, a situação vai é ser muito complicada, 

porque há uma coisa que nós temos todos que assumir. Não é o 

Mercado nem é a Ambifaro que vai pagar a dívida do Mercado, como 

muito bem disse, são os farenses. Não temos dúvidas nenhumas sobre 

isso, serão sempre os farenses, e portanto ou através de injeção do 

município, através dos impostos que cobra e das suas taxas, ou desta 

forma que aqui está. 

Aquilo que está aqui proposto é a única forma de, sem sobressaltos, nós 

honrarmos os compromissos que temos com os nossos credores, com os 

farenses a pagar. Se não for por aqui havemos de arranjar outra, que eu 

não sei bem qual é, mas havemos de arranjar. Eu não vou aqui fazer 

considerações sobre isto ou sobre aquilo, a gente tem é um problema 
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para resolver. Ou o queremos resolver, ou não queremos resolvê-lo 

desta forma, mas havemos de resolver de outra. 

Este é, do meu ponto de vista, o último problema que o município tem 

em termos financeiros para resolver. Ou resolve assim, ou vai andar 

aqui mais um ano ou dois e depois um dia há de se resolver. Mas que 

fique bem assente que quem vai pagar sempre isto são os munícipes. 

Muito obrigado.» 

O Membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Sr. Presidente da Câmara, 

agradeço-lhe a resposta. Eu falei-lhe em despesa, o Sr. Presidente 

respondeu-me com prejuízo. A sua resposta, se me permite a franqueza 

daquilo que lhe vou dizer, é o mesmo que agora o Ricardo Salgado vir 

dizer que foi o prejuízo do BES que permitiu o resgate pelo banco. Foi a 

resposta que o Sr. Presidente me deu à indicação que eu fiz. Eu falei em 

despesas, o Sr. Presidente respondeu-me em prejuízo. É a única coisa 

que tenho a dizer. Muito obrigada.» 

O Membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Obrigado, Sr. Presidente, 

estou esclarecido. Em relação à Ambifaro, estou esclarecido já há muito 

tempo! Nós não queremos arranjar aqui um problema para a Câmara e 

esta noite já foi dito aqui um caminho. Porque não a Câmara assumir, e 

não a Ambifaro, a questão dos parquímetros? Tem ou não tem 

condições?  

Sr. Presidente, o Partido Socialista está disponível para discutir este 

assunto, mas o senhor tem que responder às questões levantadas pela 

Comissão de Acompanhamento eleita por esta Assembleia Municipal, 

que levantou algumas questões e que solicitou a nomeação de um 

auditor para fazer uma auditoria às contas das Ambifaro. Desde junho 

que esta questão foi levantada, e enquanto a Câmara não der uma 

resposta à Comissão de Acompanhamento nós não estamos disponíveis 

para viabilizar aquilo que está a pedir. Dê a resposta e traga este 

assunto para discutir. 

Segundo ponto: em relação ao Mercado Municipal, estamos disponíveis 

para discutir este assunto do Mercado Municipal quando o senhor 

entender. Não vamos aqui imputar responsabilidades seja a quem for, 

mas não pode sempre ser uma força política responsável por aquilo que 

se passou em relação à questão financeira da Câmara. Portanto, é isto 

que tem que ser dito, passados estes anos todos vêm sempre com este 

fantasma e o PS, ao longo destes anos todos, tem aguentado e 
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suportado todas as críticas, tudo aquilo que é dito pela sociedade civil, 

mas nós estamos disponíveis para discutir este assunto do Mercado 

Municipal. 

Portanto, Sr. Presidente, o Partido Socialista não vai acompanhar este 

vosso pedido e da nossa parte vamos votar contra, enquanto não nos 

der a resposta às perguntas que a Comissão eleita por esta Assembleia 

Municipal solicitou à Câmara. Tenho dito.»  

Presidente da Câmara Municipal – «Sr. membro da Assembleia, foi 

enviado para o município um pedido de perguntas relativamente à 

Ambifaro. Está a ser feito um procedimento para contratar uma 

entidade que há de fazer isso. Não vou ser eu a fazer nem vai ser 

ninguém da Câmara. Quando houver um resultado, será enviado para a 

Assembleia, sem passar por mim porque eu não quero saber nada 

disso. Portanto logo que esse procedimento esteja concluído, logo que se 

opere um resultado de um relatório às perguntas, será enviado. E eu 

acho que é assim que deve ser. 

Porque é que não é a Câmara a fazer? É uma opção que tem a ver com 

duas razões. Primeiro: queremos, ou não queremos resolver o problema 

da Ambifaro? E quando eu digo “resolver o problema da Ambifaro” não é 

a gestão daquilo, pode arranjar outra forma de gestão, quando eu digo 

resolver o problema da Ambifaro, é resolver o problema da dívida que lá 

temos. E para resolvermos o problema da dívida não é com aquilo que 

os operadores pagam, que um dia se vai pagar onze milhões de euros. E 

portanto é preciso criar uma resposta que crie tesouraria para pagar 

aquilo. Esta é a resposta que nós encontramos, que é: tendo em conta 

que terminou a concessão, colocar esta exploração lá, que é o mesmo 

que dizer, colocar receita na Ambifaro. E se leram a Proposta dezasseis, 

os destinos da receita dos parquímetros são dois, um é pagar a 

operação e o outro é utilizar toda a receita sobrante para amortizar a 

dívida, para pagar a dívida. E é isso que lá está, mais nada. 

Podia ser o município, é verdade! Tínhamos alguns problemas 

associados (não quer dizer que lá não tenhamos os problemas); 

primeiro, continuaríamos com o problema da Ambifaro e de saber como 

é que pagávamos os milhões que lá temos e, em segundo lugar, do 

nosso lado é mais complicado fazer isso. Olhe: o município vai ter que 

contratar pessoas para aquilo; qualquer concurso para contratação de 

pessoal leva seis meses, para além dos procedimentos todos que nós 

temos que fazer. Ou seja, se ficar deste lado, nós vamos ter que esperar 



Ata nº. 16                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   32 

21/01/2019 

 

 

alguns meses até que isto possa estar a funcionar. Do outro lado, tem 

uma vantagem que é, inclusivamente, até ir buscar as pessoas que 

deixaram de ter aquela atividade e continuarem a fazer essa atividade. 

Portanto há aqui algumas vantagens nesta situação. 

Se nós estivermos quatro, cinco ou seis meses sem parquímetros, há 

muita gente que defendia que nós não devíamos ter parquímetros e 

portanto esses estarão satisfeitos. Eu continuo a dizer, como dizia o ano 

passado e há dois anos, que era a favor deles. Se estivermos mais três, 

quatro ou cinco meses sem parquímetros, não virá grande mal ao 

mundo, agora estamos a pensar muito mais além do que isso, que é dar 

sustentabilidade ao pagamento da divida e dar também condições mais 

céleres para que este processo possa andar. Muito obrigado.» 

O Membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «A bancada da CDU, 

também numa tentativa de contribuir para a resolução deste problema, 

acho que o meu camarada Botelho até já fez aqui uma sugestão que me 

parece bastante viável e exequível, que é: nós temos uma empresa 

municipal que é uma esponja a absorver dinheiro do município. Isso é 

que é o problema! Portanto, como o Sr. Presidente da Câmara diz, para 

pagarmos aos credores necessitamos… não sei bem se será assim 

porque se aquela esponja nos está a absorver tanto dinheiro, perde-se a 

empresa municipal, que se perca! Também já perdemos a empresa 

municipal do Teatro. E quando passou a Serviços Municipalizados as 

coisas começaram a correr melhor. Mas independentemente de se 

dissolver a empresa, ou se extinguir a empresa (que não vemos mal 

nenhum que venha ao mundo por causa disso, passar a Serviços 

Municipalizados), ainda há aqui uma outra questão, porque no estudo 

de exploração dos parquímetros, a gestão, exploração e fiscalização de 

estacionamento de duração limitada tem previsto um resultado líquido 

acumulado num período de dez anos – ou seja, vamos fazer de 2019 a 

2028 – um resultado líquido cerca de seis milhões de euros, na melhor 

das hipóteses. Na pior das hipóteses, quatro milhões e meio. Isto é 

muito dinheiro para o município! E nós, com este dinheiro, temos muita 

obra e muita coisa que podemos fazer. 

Portanto, se calhar, para resolver o problema de se pagar aos credores, 

dissolva-se a empresa, torne-se o Mercado Serviços Municipalizados, os 

parquímetros ficam no domínio do município e este valor, que me 

parece bastante razoável no prazo de dez anos, serve não só para pagar 
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o que tiver que ser pago, mas para fazer obras e contribuir para 

melhoramento de outras infraestruturas no concelho. Obrigada.» 

O Membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Eu gostaria de recordar 

que a Ambifaro é a primeira empresa ligada ao setor público que 

explora estacionamento em subterrâneo e já tem essa vocação. Já existe 

um parque de estacionamento subterrâneo, por baixo do Mercado, que 

é a Ambifaro que tem já essa competência e inerência. Mais lógica faz 

que toda essa estrutura se possa prolongar para o estacionamento 

exterior que é também público. Muito obrigado.» 

O Membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «A intervenção da deputada 

municipal da CDU faz-me fazer uma intervenção muito curta.  

Eu estou inteiramente de acordo consigo. Agora, penso é que não temos 

condições neste momento para avançar nesse processo, não podemos 

realmente entrar aqui em renegociações, a dívida é demasiado grande. 

E portanto, com o que está a ser sugerido, 70% dos parquímetros serem 

efetivamente para resolver o problema da dívida e 30% para 

manutenção dos parquímetros, parece-me que, nesta fase, era a melhor 

solução. O que impõe, logo a seguir quando este melhoramento se 

verificar, que avancemos por aí como avançámos no Teatro. Agora, já, é 

que não podemos fazer. Mas estou inteiramente de acordo consigo, que 

a breve prazo poderemos eventualmente avançar por aí.» 

O Membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Pouco mais há a dizer 

relativamente àquilo que já foi dito pela minha bancada sobre esta 

matéria.  

De qualquer das formas, queria referir uma questão que foi dita pelo Sr. 

Presidente, que seriam os farenses que iriam pagar a dívida da 

Ambifaro. Aliás, foram os farenses que pagaram toda a dívida da 

Câmara, com o agravamento das taxas, não sei se estão recordados. O 

dinheiro que entrou para dar algum alívio financeiro à Câmara, foram 

os farenses que pagaram. 

A questão que se coloca aqui é, primeiro, quando foram juntas as duas 

empresas – o Mercado e a Ambifaro – o défice já existia. O que é que foi 

feito a seguir? Foi agravado! A gestão que foi feita na Ambifaro agravou, 

não solucionou rigorosamente nada, agravou! E agravou, como? 

Servindo a Ambifaro para que a Câmara pudesse praticar o despesismo 
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como tem praticado. Está escudada na Ambifaro para praticar esse 

despesismo que tem praticado. 

Por outro lado, vimos o Sr. Presidente da Câmara apelar à Assembleia 

Municipal, mas por outro lado o Sr. Presidente da Câmara esquece-se 

que a Assembleia Municipal é necessária, mas é necessária para tudo. 

O que é facto é que o Sr. Presidente da Câmara, relativamente a esta 

matéria, no que diz respeito à Ambifaro e no que diz respeito às 

questões que foram levantadas aqui pela Assembleia, ignorou por 

completo, dizendo agora que vai fazer um procedimento para dar 

resposta. Há tantos meses? E agora que precisa da Assembleia 

Municipal para resolver esta questão, diz que vai dar resposta. 

Ainda…!» 

Presidente da Câmara Municipal – «Só uma nota relativamente ao que 

a deputada Catarina referiu. No Teatro Municipal posso-lhe garantir 

que, ter empresa ou ter Serviços Municipalizados, a única coisa que 

mudou foi o estatuto. O estatuto em termos de tipologia de entidade. E 

o estatuto em termos do pessoal.  

Em termos de transferências financeiras, nós colocamos lá hoje 

sensivelmente o mesmo que colocávamos quando era Empresa 

Municipal, no mandato do Engenheiro Macário. Os funcionários, 

metade deles foram-se embora por mote próprio e os outros ficaram lá a 

ganhar 60% daquilo que ganhavam. Porque, sendo técnicos e não sendo 

licenciados, são técnicos especializados em som, em música, em luz, 

sendo técnicos, nós pagávamos-lhes mil e trezentos, mil e quatrocentos 

euros, que é o que eles ganham aí fora. Passaram a ser funcionários 

públicos, passaram a ser Assistentes Técnicos e a ganhar setecentos e 

oitocentos euros. Esse foi o maior prejuízo que tivemos com a 

Municipalização do Teatro, porque de resto continua a funcionar da 

mesma forma, continuamos a gastar o mesmo. E portanto esse foi um 

prejuízo. Houve metade das pessoas que se foram embora, a outra 

metade só agora é que ficaram com a situação regularizada e hoje 

ganham muito menos do que ganhavam antes. Portanto, esses não 

viram benefício rigorosamente nenhum. A única coisa que podem dizer, 

e eu acho que isso é motivo de orgulho, é dizerem que são funcionários 

públicos e antes eram funcionários de uma Empresa Municipal, que se 

as coisas continuassem como estavam seria, para eles, garantia 

exatamente igual aquela que têm hoje. Era só para deixar esta nota. 

Muito obrigado.» 
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O Membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Eu queria fazer aqui um 

desafio ao Sr. Presidente da Câmara. Se o Sr. Presidente da Câmara 

tem todas as condições para dar resposta às solicitações por parte da 

Comissão de Acompanhamento à gestão da Ambifaro (não sei se tem ou 

não tem, quem não tem é a Assembleia Municipal), o senhor retira estes 

dois pontos, dá a resposta – porque de facto é uma falta de respeito 

passados estes meses todos não ter dado ainda uma resposta à 

Comissão de Acompanhamento que a Assembleia Municipal nomeou –  

e depois traga novamente estes dois pontos à discussão. Isto é uma boa 

vontade, por parte do Partido Socialista, de resolver este problema. Nós 

não estamos aqui para estar a hostilizar a gestão da Câmara, não 

queremos ser um grão de areia na gestão da Câmara. Agora, o senhor 

tem a obrigação e tem o dever de responder minimamente às questões 

levantadas pela Comissão de Acompanhamento que foi aqui designada 

por esta Assembleia Municipal. Tenho dito.» 

Presidente da Câmara Municipal – «Sr. Carlos Alberto, acho que uma 

coisa não tem nada a ver com a outra. Primeira questão. 

Segunda questão: se houver irregularidades são tratadas, com as 

consequências que tiver. E mais, nós não vamos ter o resultado da 

auditoria nos próximos dois ou três meses. Porque é assim, nós não 

tínhamos GOP para isso. Portanto é preciso fazer um concurso, depois é 

preciso que a entidade faça a análise e depois produza um relatório. Ora 

nada disso se faz para o mês que vem e, portanto, essa questão, do meu 

ponto de vista é esperarmos não sei quanto tempo, não faço ideia.  

Agora não me parece que uma coisa tenha a ver com a outra. Percebo a 

situação e como sempre isso há de ser feito. Agora, do meu ponto de 

vista, o que nós temos que decidir é se queremos resolver aquele 

problema, e se houver problemas anteriores as consequências hão de 

aparecer, mas se queremos resolver aquele problema desta forma, ou se 

não o queremos resolver desta forma e criamos outro ou arranjamos 

outra solução. Eu não tenho mais nenhuma solução aqui, em cima da 

mesa hoje, para pagar aquela dívida, para manter a empresa, e já agora 

como referi há pouco, para manter os postos de trabalho. É que a gente 

tem que pensar também nas coisas, eu tenho quinze ou vinte pessoas lá 

a trabalhar e tenho um equipamento que tem que funcionar todos os 

dias.  

A questão da gestão, podemos discutir isso e podemos ver o que é que 

lá está. Agora, para mim, há aqui duas prioridades. Uma delas é manter 
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as coisas a funcionarem e para manter as coisas a funcionar eu tenho 

que garantir que pago aquela dívida. Que é uma dívida nossa! Eu peço 

desculpa mas nunca me passou pela cabeça dizer à banca que não pago 

aquela dívida, porque ela representa um bem que é propriedade do 

município e portanto temos que garantir isso. 

Se é desta forma ou se têm outra forma para resolver, eu posso discutir 

isso, mas eu não tenho mais nenhuma e até hoje não apareceu mais 

nenhuma em cima da mesa e isto não vem de agora. Portanto, eu não 

posso retirar isto com a troca que me pediu, porque a troca que me 

pediu implica estarmos aqui mais dois, três ou quatro meses à espera. 

Muito obrigado.» 

Não havendo mais intervenções para a discussão deste ponto, o Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal coloca à votação o ponto n.º 6 da 

Ordem de Trabalhos “Apreciação, discussão e votação da proposta 

apresentada pelo Executivo municipal referente à alteração aos Estatutos 

da Ambifaro, Gestão de Equipamentos Municipais, E.M. – Proposta n.º 

14/2019/CM”. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 15 (10PSD; 2CDS;1MPT;1PPM;1PS- José Jerónimo) 

Votos contra – 14 (11PS; 2 CDU; 01BE) 

Abstenções – 00 

A Assembleia Municipal deliberou por maioria aprovar o solicitado pela 

Câmara na Proposta n.º 14/2019/CM. 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 07 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Concessão de Gestão, Exploração e 

Fiscalização de Estacionamento de Duração Limitada – Proposta n.º 

15/2019/CM. 

Presidente da Câmara Municipal – «O ponto sete com a Proposta n.º 

15, vem na sequência da Proposta n.º 14. Na proposta 14 autorizava-se 

que a Ambifaro pudesse ter como atividade a exploração dos 

parquímetros. Na Proposta n.º 15 diz-se à Ambifaro como é que pode e 

como é que deve fazer isso. Isso está nas condições genéricas que aí 

estão e portanto o que é que se manteve por uma questão de celeridade 
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e por uma questão de se poder avançar com este processo o mais 

rapidamente possível? Manteve-se o regulamento tal como está. Fazer 

alterações ao regulamento, neste momento, significaria passar por um 

processo de análise, depois apreciação pública, finalmente aprovação e 

publicação. Este regulamento já passou por isso e portanto mantemos 

tudo.  

A questão do tarifário é exatamente o mesmo, a questão das áreas são 

exatamente as mesmas que estavam anteriormente e, portanto, decidiu-

se fazer esta proposta exatamente nas mesmas condições que tínhamos 

as concessões anteriores, por forma a que o pudéssemos aprovar 

atribuindo apenas à Ambifaro, mas as condições são as mesmas. E 

portanto não há necessidade de fazer discussões públicas e novas 

aprovações, sem prejuízo de, ao longo deste ano, podermos vir a fazer 

essa discussão, no sentido de produzir alterações ao regulamento, 

produzir novas zonas tarifadas ou eliminar algumas das que estão, sem 

prejuízo inclusivamente de em sede até de tabela de taxas poder alterar 

o valor do tarifário. 

E portanto, nada disso, do meu ponto de vista, tem que estar 

obrigatoriamente fechado, mas por uma questão de poder avançar com 

o processo manteve-se exatamente tudo. Também, como já foi referido, 

com a indicação precisa à Ambifaro de que o resultado da receita dos 

parquímetros destina-se exclusivamente a dois fins. Um é pagar a 

operação de exploração de parquímetros, e isto tem custos, desde logo 

em termos da fiscalização, da manutenção, dos consumíveis e de tudo 

isso. Portanto há esses custos, que estimamos que 30% do valor da 

receita pode pagar esses custos e portanto o que está definido é que no 

máximo, a Ambifaro poderá gastar com a atividade dos parquímetros 

30% e, no mínimo, os restantes 30% são destinados exclusivamente ao 

serviço da dívida da Ambifaro. Muito obrigado.» 

O Membro da AM, Vítor Silva (PSD) – «Era só uma pergunta muito 

objetiva. Daquilo que escutei da intervenção do Sr. Presidente, depois 

da aprovação de concessão, vai a curto prazo entrar em vigor a 

aplicação dos parquímetros. Eu pergunto: o regulamento que vai ser 

aplicado, ab initio, nessa concessão é o mesmo regulamento que estava 

em vigor na concessão que foi feita anteriormente? 

Disse, há pouco, que vão ser feitas oportunamente alterações. Elas têm 

que ser feitas mesmo para adequação à Ambifaro. Mas eu pergunto e 
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em termos processuais é esse mesmo regulamento que vai ser posto em 

prática? Deixo estas duas perguntas. Muito obrigado.» 

O Membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «É só para dar os parabéns ao 

Sr. Presidente, que ele sabia qual era o resultado desta noite. Está de 

parabéns, da minha parte…» 

Presidente da Câmara Municipal – «Como acabei de dizer, o 

regulamento é exatamente o mesmo que esteve em vigor quando foi da 

concessão. Portanto, define lá as normas, as zonas e tudo isso, é 

exatamente o mesmo. 

Relativamente ao que o Sr. Carlos Alberto disse, por acaso não sabia!» 

Presidente da Assembleia Municipal – «A Mesa não regista mais 

inscrições e eu portanto passaria à votação do ponto n.º 07 “Apreciação, 

discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal 

referente à Concessão de Gestão, Exploração e Fiscalização de 

Estacionamento de Duração Limitada – Proposta n.º 15/2019/CM”. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 14 (10PSD; 02 CDS; 01MPT; 01PPM) 

Votos contra – 14 (12PS; 02CDU) 

Abstenções – 01 (BE) 

A proposta foi rejeitada com o voto de qualidade do Presidente da 

Assembleia Municipal. 

A Assembleia Municipal deliberou reprovar o solicitado pela Câmara 

Municipal na Proposta n.º 15/2019/CM. 

O Membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – Declaração de voto – «Nós 

votámos obviamente a favor, em coerência com a votação anterior e 

naturalmente que o PSD vê com tristeza a não aprovação deste ponto 

da ordem de trabalhos, que obviamente é coerente com o anterior. 

Julgamos adicionalmente que é lamentável que, uma vez mais, seja o 

voto de qualidade do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal a pôr 

em causa a funcionalidade de serviços importantíssimos para a 

população usufruir deles. Muito obrigado.» 

O Membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – Declaração de voto – «Esta 

questão da dívida da Ambifaro começa quando o Partido Socialista 
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festeja em grande alegria a inauguração do Mercado, já com uma série 

de dívidas.  

Curiosamente, este Partido Socialista que aqui está na Assembleia 

Municipal… (um parênteses – eu estive este fim de semana na Cidade 

Europeia do Desporto, em Portimão, com três Secretários de Estado, 

com o Presidente da Câmara, e percebi porque é que se tira uma 

Câmara do endividamento e se pode avançar para uma coisa destas), e 

curiosamente o que é que eu sinto aqui? Sinto que há aqui a política de 

terra queimada que os Vereadores do PS fizeram no Executivo anterior e 

tiveram as consequências, em outubro, nas eleições. E hoje, com muito 

agrado, digo isto: eu tenho por aqueles senhores que ali estão, 

vereadores e uma senhora, uma consideração ilimitada. Porquê? Porque 

compreendi que os senhores efetivamente compreendem a preocupação 

das populações do concelho de Faro.  

E o que é que eu verifico? Que esta Assembleia Municipal se virou ao 

contrário e agora não são os vereadores, é a Assembleia Municipal a 

fazer esta política de destabilização completa da Câmara. 

O Presidente da Câmara tem o nosso apoio e sabe disso, vai encontrar, 

como disse há bocado, a solução ideal para resolver esta questão do 

ponto sete.  

E, ao Partido Socialista, eu repito aquilo que já disse em tempos: hoje 

temos aqui dois PS, claramente. Vocês preocupem-se com outras 

matérias para que, quando nós repetirmos o ato eleitoral daqui por três 

anos, vocês não digam assim: afinal vocês são seis e nós só somos os 

restantes! É isto que vai acontecer se os senhores continuarem neste 

política derrotista que efetivamente estão a fazer. Disse.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Todos nós percebemos que 

uma declaração de voto é uma justificação pelo voto que exercemos, não 

é uma declaração política, mas enfim. 

Ao membro Tiago Botelho quero apenas dizer uma coisa. O Presidente 

da Assembleia Municipal ainda nesta reunião votou em forma 

dissonante da bancada do Partido Socialista, numa matéria que aqui 

discutimos e que aprovámos. A conclusão que retirou parece-me 

verdadeiramente injusta em relação ao Presidente da Assembleia 

Municipal, verdadeiramente injusta. Muito obrigado.»   
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O Membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Se eu entendi bem, o 

ponto anterior, da concessão dos parquímetros à Ambifaro passou 

nesta Assembleia, o que não lhes foi dado agora é a forma de 

funcionarem. Posso ter entendido mal, mas o ponto anterior a este 

passou na Assembleia certo? O que foi chumbado foi a forma como vai 

funcionar. Portanto a manutenção do regulamento foi rejeitada. É por 

isso é que eu estou a pedir um esclarecimento.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Nós apreciámos, discutimos e 

votámos no ponto seis – e esse foi aprovado – uma alteração aos 

Estatutos da Ambifaro. Esse ponto foi aprovado.  

No ponto sete, foi chumbada uma proposta de concessão da gestão do 

estacionamento.  

Portanto aprovamos uma alteração aos Estatutos que nomeadamente 

previa a possibilidade da Ambifaro gerir estacionamento, mas depois, no 

ponto sete, foi reprovada a concessão dessa gestão à Ambifaro. Portanto 

foram duas votações diferentes.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Vamos passar ao ponto n.º 8 e 

último da ordem de trabalhos, que é a “Indicação de um representante 

de cada grupo municipal no Conselho Municipal de Turismo.” 

Pergunto se todos os grupos municipais têm a possibilidade de hoje 

fazer a indicação deste membro.»  

O Membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Sr. Presidente, nós 

anunciamos já o nome que vai integrar o Conselho, que é o Sr. Carlos 

Alberto.» 

O Membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Indicamos o meu 

camarada Sérgio Martins.» 

O Membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Indicamos o Sr. Carlos 

Brito.» 

O Membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Eu próprio, Vítor 

Cantinho.» 

O Membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Manuel Mestre.» 

O Membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «Indicaremos mais tarde.» 
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O Membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Indicaremos 

oportunamente.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Quero agradecer a presença de 

todos, da Câmara Municipal, do Sr. Presidente, das Sr.ªs e dos Srs. 

Vereadores, das Sr.ªs e dos Srs. Membros da Assembleia Municipal, 

assim como do público presente.»  

Seguidamente a Primeira Secretária procedeu à leitura em voz alta da 

minuta da ata, a qual, depois de colocada à votação, foi aprovada por 

unanimidade. 

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia Municipal, deu 

por encerrada a sessão. 

 

Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser devidamente 

assinada. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

A Primeira Secretário                                 O Segundo Secretário 

 

 

 

 

 

 

   

 

    


