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Ata nº 18  

Aos seis dias do mês de março 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 continuação de sessão ordinária 

iniciada em vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezoito, sob presidência 

da 1.ª Secretária Ilda Maria Lita Pereira da Silva, na ausência do titular do 

cargo e com a presença do 2.º Secretário, João Manuel Bento Mota Lopes,  

com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 - Aprovação de atas; (Tratado em 26/02/2019) 

2 - Período Antes da Ordem do Dia; (Tratado em 26/02/2019) 

3 - Adjudicação administrativa do concurso público promovido para a 

“Celebração de contrato administrativo de concessão de construção e 

exploração do crematório de Faro” – Proposta n.º 23/2019/CM – 

Conhecimento; 

4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta de Recomendação sobre a 

criação do Orçamento Participativo das Escolas do Concelho; 

5 - Apreciação, discussão e votação da Proposta de criação da Comissão 

de Acompanhamento das Comemorações do 25 de Abril; 

6 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao pedido de autorização para celebração de 

contrato de concessão de serviços desportivos na área da docência de 

atividades aquáticas, náuticas, seniores, de promoção da atividade física e 

na área técnica de manutenção de instalações desportivas, a realizar no 

concelho de Faro - Proposta n.º 66/2019/CM; 

7 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à composição dos júris para procedimentos 

concursais tendentes ao recrutamento de cargos dirigentes da estrutura 

orgânica da Câmara Municipal de Faro – Proposta n.º 39/2019/CM; 

8 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à desafetação do domínio público municipal e 

afetação ao domínio privativo de uma parcela de terreno com 1.518,00 m2, 

sita na área de intervenção do Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade 

e Pontes de Marchil – Proposta n.º 42/2019/CM; 
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9 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à composição do júri para procedimento 

concursal para Diretor Delegado dos Serviços Municipalizados do Teatro 

Municipal de Faro - Proposta n.º 43/2019/CM; 

10 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à alteração dos termos da Hasta pública de 

um terreno situado no alvará de loteamento nº 04/03 - Proposta n.º 

47/2019/CM; 

 11- Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao pedido de certidão de deliberação 

fundamentada do reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de uma atividade de operação de gestão de resíduos 

(Tractoterra, Lda., localizado no sítio do Besouro; União das Freguesias da 

Conceição/Estoi) - Proposta n.º 44/2019/CM;  

12 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à afetação de parcela de terreno, com a área 

de 1.205,29 m2, ao domínio público municipal, no âmbito da constituição 

e melhoria de caminho, no Sítio de Alagoas, na freguesia de Santa 

Bárbara de Nexe - Proposta n.º 56/2019/CM; 

13 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à afetação de parcela de terreno, com a área 

de 97,00 m2, ao domínio público municipal, no âmbito do Processo de 

obras nº 101/18 - Proposta n.º 21/2019/CM; 

14 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal 

acerca da atividade desta e da situação financeira do Município, nos 

termos da alínea c), do nº 2 do artº. 25º da Lei nº75/2013, de 12 de 

setembro. 

15 – Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 

(Tratado em 26/02/2019) 

O Primeiro Secretário procedeu então à chamada, verificando-se que 

estavam presentes os seguintes membros: 

Pedro Miguel Gama Cláudio (PSD); Luís Miguel Neves (PS); Teresa 

Alexandra Viegas Correia (PSD); Ilda Maria Lita Pereira da Silva (PS); 

Pedro Gonçalo Custódio Valente (CDS); Carlos Alberto (PS); Manuel 
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Francisco Botelho Agulhas (CDU); Berta Paula Brito Cruz Silva Dias (PSD); 

Tatiana Henriques Homem de Gouveia (PS); Michel Tomás Ribeiro (PSD); 

Paulo Jorge Gonçalves Teixeira (PS); José Vítor da Silva (PSD); Carla 

Alexandra Afonso Nunes (PS); Augusto Arnaldo Nunes Otero Taveira (BE); 

Lígia Maria Pereira Santos (CDS); Susana Cristina da Silva Joaquim (PS); 

Catarina Alexandra Matos Marques (CDU); Paulo Sérgio de Jesus Baptista 

(PAN); Tiago Botelho Martins da Silva (PSD); João Manuel Bento Mota 

Lopes (PS); Catarina Rodrigues Santos (PSD); Carlos Manuel Vargas 

Santos (PS); Manuel Eurico dos Santos Mestre (MPT); Maria Manuela 

Palmeira Neto (PS); Vítor Manuel Pinto Ortega Reis Cantinho (PPM); 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) e José António Viegas Leal Jerónimo (PS – 

Presidente da União de Freguesias Conceição/Estoi). 

Não estavam presentes: 

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

Portada (PS); Francisco Manuel Mateus Domingos Conde Soares (PSD); 

João Manuel Camacho Gameiro Alves (PSD); Ana Lúcia Silva Passos (PS); 

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

Melo (CDS) e Cátia Susana da Palma Morais Gomes (PSD). 

Foi presente o seguinte pedido de justificação de falta. 

- Do membro do grupo municipal do PS, Luís Miguel da Graça Nunes, um 

pedido de justificação de falta na presente reunião, por motivo de 

compromissos partidários no âmbito das eleições europeias. 

Estavam presentes junto à Mesa:  

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

Coelho; e os Srs. Vereadores, Sophie Matias (PSD); Adriano João Leal 

Cardoso Guerra (CDS); bem como os Vereadores do Partido Socialista 

Carlos Miguel Bento Sengo da Costa; Carlos Pedro Sousa Gordinho; Ana 

Cristina Valadas Grilo e Aquiles Marreiros. 

Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia 

Municipal, em exercício, declarou aberta a reunião e convidou, para 

coadjuvar os trabalhos da Mesa, o membro do grupo municipal do PS, Carla 

Alexandra Nunes. 
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O membro da Assembleia Municipal Tiago Botelho do PSD, pede à Mesa 

para confirmar se os membros presentes e chamados são os mesmos que 

foram chamados na reunião anterior. Ao que a Presidente da Assembleia 

Municipal em exercício responde que vai confirmar e que entretanto coloca à 

aprovação a minuta da ata da reunião anterior, passando a fazer a leitura 

da mesma, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Dando 

continuidade aos pontos da convocatória passamos ao ex-ponto três que 

agora é Ponto quatro – Adjudicação administrativa do concurso 

público promovido para a “Celebração de contrato administrativo de 

concessão de construção e exploração do crematório de Faro” – 

Proposta n.º 23/2019/CM, foi para conhecimento dos membros desta 

Assembleia, não é para deliberação.» 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 05 

Apreciação, discussão e votação da Proposta de Recomendação sobre 

a criação do Orçamento Participativo das Escolas do Concelho. 

Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Relembro que esta 

proposta de recomendação nasce do consenso que existiu em conferência 

de representantes, que passo a ler:  

“Proposta de Recomendação  

Criação do Orçamento Participativo das Escolas do Concelho 

Considerando que: 

1. A Constituição da República Portuguesa consigna, no nº2 do artigo 73º, a 

promoção da democracia “realizada através da escola e de outros meios formativos 

contribua para (…) a participação democrática na vida coletiva”; 

2. A Lei de Bases do Sistema Educativo tem como princípio organizativo do sistema, 

estipulado na alínea l) do artigo 3º, “contribuir para desenvolver o espírito e a prática 

democráticos, através da adoção de estruturas e processos participativos na definição 

da política educativa, na administração e gestão do sistema escolar e na experiência 

pedagógica quotidiana (…); 



Ata nº. 18                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   5 

06/03/2019 

 

 

3. A nível europeu os Estados-Membros da União Europeia assumiram como objetivo 

estratégico a promoção da equidade, da coesão social e da cidadania ativa, através da 

educação escolar; 

4. O Governo criou o Orçamento Participativo das Escolas (Desp. nº 436-A/2017), 

pretendendo com este mecanismo instituir uma primeira oportunidade de participação 

aos alunos do 3º ciclo/ensino secundário num processo de discussão de propostas de 

intervenção, bem como de votação, com impactos significativos na sua formação 

enquanto cidadãos responsáveis, informados e participativos; 

5. O envolvimento dos jovens, enquanto parte ativa na resolução de problemas da 

comunidade educativa contribui para a qualidade da democracia, devendo aquele 

constituir uma clara prioridade do município; 

6. Enquanto eleitos locais temos a responsabilidade moral de fomentar um espaço 

alargado de maior intervenção coletiva, social e política dos nossos jovens alunos, 

numa lógica reflexiva, transparente e a participativa no que concerne às necessidades e 

aos investimentos mais prementes das suas escolas, promovendo atitudes pró-ativas e 

concomitantemente dando voz aos seus anseios;  

7. Uma comunidade política — independentemente da sua dimensão — só será 

verdadeiramente democrática na medida em que for autónoma e puder contar com 

cidadãos livres e atuantes, preparados e dispostos a assumir o fardo de, coletivamente, 

decidirem o seu futuro comum. 

Assim, propõe-se, ao abrigo do previsto na alínea k) do n.º 2 do art.º 25.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e da 

alínea b) do art.º 12.º do Regimento, que o plenário da Assembleia Municipal delibere 

aprovar: 

1 – A criação do Orçamento Participativo das Escolas Concelhio para os alunos do 3º 

ciclo/secundário que frequentem os estabelecimentos de ensino do concelho; 

2 – A elaboração de um regulamento que discipline o Orçamento Participativo das 

Escolas Concelhio; 

3 – O pagamento de 1 (euro) por cada aluno que frequente, em estabelecimentos 

públicos de ensino do concelho de Faro, o 3º ciclo e o ensino secundário. 

Os Grupos Municipais” 
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Lembro que esta recomendação foi enviada aos grupos municipais para 

sugerirem alterações, que não foram recebidas e portanto tomou-se como 

boa a proposta enviada. Está à discussão a recomendação.» 

O Membro da AM, Luís Neves (PS) – «Sr.ª Presidente, na sua pessoa 

cumprimento os demais membros desta Assembleia Municipal, digníssimo 

público. Recordando claramente que é de todo o interesse a criação de 

Orçamento Participativo das Escolas no Concelho e felicitar o Sr. Ministro 

Tiago Brandão Rodrigues, por ter privilegiado a nossa cidade e o nosso 

Concelho, tendo estado presente para o lançamento precisamente desse 

Orçamento Participativo no presente ano letivo.  

E por isso mesmo, não esquecendo que a Lei de Bases do Sistema 

Educativo assume, como princípio organizativo do sistema, contribuir 

para desenvolver o espírito e a prática democráticos, através da adoção de 

estruturas e processos participativos, na definição da política educativa, 

na administração e gestão do sistema escolar e na experiência pedagógica 

quotidiana, em que se integram todos os intervenientes do processo 

educativo, em especial os alunos, os docentes e as famílias. 

Não esquecer que este despacho n.º 436-A de 2017, foi também ele 

assinado pelo atual Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, ele 

que avançou também com esta proposta. E por isso, também ele referiu 

que todos os alunos das escolas públicas de Portugal, do 3.º ciclo do 

ensino secundário, têm oportunidade de ter ideias, de se reunirem, de se 

agruparem, de puderem fazer uma lista, ter uma ideia ou várias ideias, 

levar à votação e discuti-las com responsabilidade. 

É de referir também, que ao longo do passado mês de fevereiro, todas as 

escolas do país organizaram Assembleias deste tipo (ou supostamente 

deveriam ter organizado) para apresentação das propostas. Claro está que 

depois desse período, o mês de fevereiro, é tempo de campanha e permite 

também a todos os alunos um maior espírito de desenvolvimento da 

democracia e dos valores que regem esta nossa democracia. 

Por isso, felicitar o Orçamento Participativo e o Sr. Ministro da Educação, 

por ter brindado este concelho com a sua presença no lançamento 

nacional deste programa. Disse.» 
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O Membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Relativamente à questão 

do Orçamento Participativo para as Escolas, a CDU também é favorável a 

este Orçamento, do ponto de vista da participação dos alunos, 

inclusivamente na resolução dos problemas das escolas e também como 

um exercício de cidadania que fica ativa esta ferramenta para esse mesmo 

exercício de cidadania. 

Mas depois há aqui uma questão que também convém frisar. É que, 

apesar do Orçamento Participativo das Escolas ser uma coisa positiva, há 

muita coisa em falta nas escolas e principalmente a questão do 

subfinanciamento é grave e impede muitas vezes que, apesar dos próprios 

alunos, dos professores e da comunidade educativa sugerir muitas vezes 

coisas que beneficiariam toda a comunidade escolar, o problema é que as 

escolas não têm orçamento para dar resposta a essas solicitações. E eu 

também sou professora e portanto falo em questões, por exemplo, de que 

há falta de consumíveis, há falta de verbas para visitas de estudo, 

inclusivamente há falta de material de laboratório, há uma série de faltas 

e de falhas nas escolas que a questão do subfinanciamento tem vindo a 

prejudicar. Portanto, nós iremos votar a favor. Mas gostaríamos de deixar 

aqui este alerta, que um dia também pudéssemos refletir aqui a questão 

do financiamento para as escolas, porque isto é tudo muito bonito, fica 

bem os jovens poderem participar, mas depois é pena que muitas das 

ideias que às vezes os jovens têm, e que são boas, não se podem 

concretizar por falta de orçamento nas escolas. Obrigada.» 

O Membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Sobre este ponto gostava de 

lembrar um dos pontos do nosso programa inicial às autárquicas que 

estava relacionado com a implementação do Orçamento Participativo 

Jovem, ligado às escolas, com verbas próprias, de forma a promover a 

participação e a cidadania desde cedo. 

Portanto, no fundo, congratulamo-nos com a união também dos grupos 

municipais em torno desta ideia, não resolve tudo porque o problema da 

participação democrática é mais profundo, mas acredito que é um passo 

no caminho certo, portanto vamos votar a favor.» 

O Membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Sobre este ponto do 

Orçamento Participativo das Escolas no Concelho, nós temos uma visão 

diferente. A participação democrática passa aqui, neste caso, exatamente 
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pela regionalização. Neste sentido, passam os jovens a participar sem 

experiência da dita cidadania. Que eu não compreendo o que é a 

cidadania, no sentido em que aponta para uma zona urbana do território 

regional e há todo o resto do território. Portanto, a Comunidade são 

também nos idosos, são os que vivem na região e têm a experiência local e 

regional, sobretudo os pais e os avós dessas crianças. Crianças ou jovens 

que podem ter algumas ideias que poderão ser projetadas no futuro. Mas 

na gestão e na programação da escola tem que haver uma participação 

dos que são eleitos. Nós temos que eleger deputados para que eles 

proponham, por exemplo, uma coisa fundamental que é um curriculum 

adaptado à região. Nós não vamos formar, desde a escola até às 

universidades, cidadãos que estão desenquadrados, por exemplo, do 

interior. Muito obrigado.»  

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Muito obrigada 

Sr. deputado, tenho a informar-lhe que o curriculum neste momento já 

contempla 25% do seu conteúdo que pode ser organizado pelos 

agrupamentos de escolas, de acordo com objetivos delineados no projeto 

educativo de cada agrupamento. 

Não havendo mais intervenções. vamos passar à votação.» 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 01 (PPM) 

Votos a favor – 27(10PS; 09PSD; 03CDU; 02CDS; 01BE; 01PAN; 01MPT) 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar a Recomendação 

sobre a criação do Orçamento Participativo das Escolas do Concelho. 

Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Passamos agora a 

uma proposta de criação de Comissão de Acompanhamento, que também 

foi consensualizada em reunião de conferência de representantes: uma 

Comissão de Acompanhamento das Comemorações do 25 de Abril.  

“Proposta de Criação de Comissão de Acompanhamento às Comemorações 

do 25 de Abril 

1. Nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 26º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado em anexo I à lei 75/2013, de 12 de 
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setembro, na sua redação atual, compete à Assembleia Municipal 

deliberar sobre a constituição de comissões; 

2. O Regimento em vigor, no nº 1 do artigo 71º, prevê a possibilidade 

de serem constituídas Comissões para qualquer fim determinado; 

3. A composição da Comissão deverá permitir o cumprimento das 

regras previstas no artigo 73º do Regimento, relativamente a todas as 

forças políticas com assento na Assembleia Municipal; 

4. O facto de algum Grupo Municipal não querer ou não poder indicar 

representantes não é impeditivo do funcionamento das Comissões, nos 

termos regimentais, de acordo com o estatuído no nº 2 do artigo 74º; 

5. Qualquer Membro Municipal poderá participar nas Comissões de 

que não faça parte, sem direito de intervenção e de voto, conforme 

estipulado no nº 1 do artigo 78º do Regimento. 

Assim, ao abrigo da alínea c) do nº 1 do artigo 26º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado em anexo I à da lei 75/2013, de 12 de 

setembro e nos termos regimentais correspondentes (artigos 71º e 73º do 

Regimento), propõe a Mesa da Assembleia Municipal de Faro delibere 

aprovar: 

a) A constituição de uma Comissão de acompanhamento às comemorações 

do 25 de abril, aprovada em reunião de sessão de Assembleia Municipal, 

realizada em 06 de março de 2019; 

b) Cada Grupo Municipal deve indicar um representante; 

c) O nome do representante deverá ser enviado à Mesa da Assembleia até dia 

11 de março de 2019, pelo Grupo Municipal respetivo; 

d) A distribuição dos cargos de Presidente e Secretário da Comissão será 

feita em função da representação proporcional dos Grupos Municipais; 

e) A posse da Comissão deverá realizar-se até ao dia 15 de março de 2019.” 

O Membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Relativamente a este 

assunto da Comissão, é bom que se volte a ter esta prática, mas na nossa 

opinião esta Comissão não deveria ter só o papel de mero 

acompanhamento devia ser mais ativa, com propostas, moções, etc.  
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E entendemos que a Comissão – e não é nada novo, já aconteceu aqui por 

muitos e muitos anos – devia ser alargada também às Juntas de Freguesia 

e às coletividades e associações do concelho. Naturalmente com um 

convite feito pela Assembleia Municipal a essas associações. 

Poderá dizer-se que o número de gente é bastante e a discussão poderá 

tornar-se mais difícil ou menos rápida, mas é sempre importante discutir 

o 25 de Abril, ainda por cima quando se celebram quarenta e cinco anos 

do 25 de abril e, mais, levá-lo para a rua com as pessoas a participarem.  

Nós, naturalmente, vamos estar de acordo com a Comissão, mas 

entendemos que devíamos ir mais além.»   

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Sr. Deputado, isto 

é uma Comissão de Acompanhamento às Comemorações do 25 de abril, é 

o nome que lá está. E a Comissão pode deliberar convidar quem quer que 

seja para participar, nada obsta a que isso não seja feito.» 

O Membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Eu tenho uma dúvida que é a 

seguinte: esta Comissão, apesar de ser uma Comissão de 

Acompanhamento, tem algum papel, ou tem alguma interferência na 

elaboração do programa das Comemorações do 25 de Abril?» 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «A Mesa não lhe 

pode responder a isso, quem tem que responder a isso será a própria 

Comissão.»  

O Membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «A questão é assim: é que esta 

Comissão já existiu, como disse o Sr. Botelho Agulhas, durante muitos 

anos e tinha o papel de elaborar o programa e levar à prática esse 

programa, porque era o conjunto de todas as forças políticas que faziam 

parte da Assembleia Municipal.    

Eu pergunto e repito, então essa Comissão vai ela internamente discutir o 

próprio programa das comemorações do 25 de Abril? Ou vai acompanhar 

o programa estabelecido e decidido pelo Executivo da Câmara?» 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Sr. Deputado, a 

Mesa não lhe pode responder porque a Comissão não está constituída. É 

uma Comissão de Acompanhamento às Comemorações do 25 de Abril, vai 

fazer parte um elemento de cada grupo municipal, que vai deliberar o que 

fazer.»  
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O Membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Sr.ª Presidente em exercício 

muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. membros 

da Assembleia, estimado público, dirigir-me saudando esta oportunidade e 

também a coincidência de a proposta ser feita por acordo entre todos os 

grupos, o que é salutar e desde já indicar o nosso colega Michel Ribeiro 

como membro da Comissão, por parte do Partido Social Democrata, que 

representa nas nossas listas os trabalhadores Sociais-Democratas e 

desejar bom trabalho à Comissão e que efetivamente seja possível ao 

Executivo Municipal poder levar em boa conta as propostas que a 

Comissão trouxer para o programa do festejo que todos saudamos. Muito 

obrigado.» 

Não havendo mais intervenções passou-se à votação do respetivo ponto. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00 

Votos a favor – 28 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

criação da Comissão de Acompanhamento às Comemorações do 25 de 

Abril. 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 07 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao pedido de autorização para 

celebração de contrato de concessão de serviços desportivos na área 

da docência de atividades aquáticas, náuticas, sénior de promoção da 

atividade física e na área técnica de manutenção de instalações 

desportivas, a realizar no concelho de Faro – Proposta n.º 

66/2019/CM. 

Presidente da Câmara Municipal – «Muito boa noite a todos. 

A proposta n.º66, como o nome indica, pretende-se que a Assembleia 

aprove a concessão de serviços desportivos na área da docência para 

atividades aquáticas e alguma manutenção das instalações desportivas. 
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Este é um modelo que já funciona há alguns anos no município, em que 

há alguém que é escolhido por concurso e que faz um conjunto de 

atividades nas nossas instalações, relativamente a serviços especializados, 

com técnicos especializados. 

O que se propõe é que a Assembleia autorize a celebrar esse contrato, 

dado que é uma concessão, e que aprove as peças do concurso nos termos 

em que estão definidos na proposta. Muito obrigado.» 

O Membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Boa noite Sr.ª Presidente da 

Mesa em exercício, e demais elementos da Mesa, Sr. Presidente da 

Câmara, Srs. Vereadores, membros desta Assembleia e estimado público. 

Em coerência com o que já dissemos numa anterior Assembleia 

Municipal, o Bloco de Esquerda considera que essa responsabilidade deve 

ser da Câmara Municipal de Faro, em vez de entregar a privados, os quais, 

de um modo geral, põem os seus interesses lucrativos acima do serviço às 

populações. 

A proposta 66/2019 vai ser certamente aprovada, mas caso não seja, 

deverá o Executivo envidar esforços para a prestação dos serviços à 

população, sobretudo a população idosa, em vez de deixar que a 

burocracia contribua para protelar a resolução do problema, com a 

consequente atribuição da responsabilidade a quem não deu luz verde. 

A Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Faro já tem dado provas 

da qualidade do seu trabalho, o que deve é ser devidamente apetrechada 

com as melhores condições para a sua realização. Muito obrigado.» 

O Membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Muito obrigado Sr.ª Presidente 

em exercício. Começava por saudar V. Ex.ª, o Sr. Presidente da Câmara, 

os Srs. Vereadores, os Srs. Deputados Municipais, e o Exm.º público 

presente. 

Eu apenas, nesta fase, gostava de fazer uma pergunta muito direta ao Sr. 

Presidente da Câmara. Que me apresentasse uma justificação plausível 

para que o Partido Socialista mude o seu sentido de voto em relação à 

proposta 100/2018 e a proposta que nos é apresentada hoje, a 66/2019. 

Quais foram as alterações introduzidas nesta proposta em relação à 

proposta 100, que foi chumbada em 29 de junho de 2018? Esta é a 

primeira questão que eu queria aqui levantar. Tenho aqui mais uma ou 
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duas perguntas para fazer ao Sr. Presidente, mas queria de facto que ele 

nos informasse as razões que podem mudar o sentido de voto do Partido 

Socialista em relação à proposta 100/2018. Tenho dito.»  

O Membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Obrigada Sr.ª Presidente. 

Pois nós, à semelhança do nosso sentido de voto na última vez que esta 

proposta aqui surgiu, vamos votar contra, tal e qual como votámos na 

última vez. Porque por um lado continuamos a perpetuar a precariedade 

dos trabalhadores, porque os trabalhadores que estão neste momento 

nestes serviços, a maioria mal pagos, a recibos verdes, sem condições e 

sem direitos.  

Depois, são professores como disseram e muito bem, especializados e é 

estranho como é que, por exemplo, em comparação com a Câmara 

Municipal de Loulé a diferença salarial seja quase do dobro. Ou seja: 

Loulé paga quase o dobro aos professores que fazem estes serviços, do que 

a Câmara de Faro, ou que a empresa que contratam pagaria aos 

professores que exercem estes serviços aqui no concelho. 

Depois há aqui uma outra questão, que é: se isto é um serviço público e se 

é um serviço dirigido à população, aos idosos, às crianças, nós achamos 

que este serviço deve ser público. Portanto, deve ser a Câmara a gerir e a 

operacionalizar todas estas atividades.  

Depois ainda há aqui uma outra questão, porque na altura a Câmara 

justificou que a Divisão do Desporto e a própria Câmara não reunia 

condições para operacionalizar estes serviços, então eu lanço aqui 

também uma outra questão. É que se nós não temos condições para este 

serviço, ou a Câmara não tem condições para a prestação deste serviço, 

então quando tivermos as tais transferências de competências como é que 

irá ser? Se já não temos agora, para aquilo que é o básico e que é imediato 

e ainda vamos ter mais responsabilidades e mais encargos não sei como é 

que será! Muito Obrigada.» 

O Membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Gostava de começar pelo 

aspeto positivo, talvez seja menor, mas às vezes nestas pequenas coisas se 

revelam as formas adequadas e o melhor usufruto dos espaços. É que foi 

colocada uma passadeira e o respetivo sinal vertical ao pé das piscinas, 

que já fazia falta há muito tempo e colocava em risco a ><segurança das 
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crianças e realmente tem feito a diferença. Os carros começam a circular 

de forma mais lenta, isto é um detalhe mas que eu considero positivo. 

A melhorar: as infraestruturas, os balneários mistos dos pais e das 

crianças é demasiado pequeno para as necessidades atuais e também, 

como todos já devem ter percebido, nota-se uma carência de manutenção 

da infraestrutura. 

Neste contrato tivemos oportunidade de ler com atenção que ele prevê 

doze mil euros para gastar nesta manutenção, valor máximo, e tenta 

precaver de alguma forma esta situação, embora me pareça pouco para as 

necessidades dos equipamentos da manutenção. 

A análise económica que nos foi enviada não está bem legível e é difícil 

tomar decisões sem um documento que é tão importante como a análise 

económica.  

Mas também destacar, por outro lado, e penso que pela positiva, a 

continuidade da classe da ARPI ser gratuita. 

Também este contrato garante que os protocolos já elaborados vão-se 

manter, com a Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, com o 

Clube de Natação de Faro, com a Escola Secundária Pinheiro e Rosa, 

Administração Regional da Saúde… não vou dizer todos, mas que se 

mantém. E no geral a tabela de preços parece razoável e acessível. 

Mas tenho três perguntas que para mim são importantes para tomar uma 

decisão final. Os locais da concessão são definidos pela Câmara, mas 

salvo melhor leitura, não estão todos identificados. E faço uma pergunta 

direta, é um assunto que também tem sido bastante presente: é se o 

futuro relvado no meio da pista de atletismo que a Câmara quer destinar 

ao Farense fará parte desta concessão e se esse acordo da Câmara com o 

Farense não poderá criar alguma incompatibilidade com este contrato.  

O contrato é anual e é renegociado… eu penso que não, mas vou 

perguntar na mesma se ao fim do ano o contrato volta à Assembleia 

Municipal para reaprovação, por assim dizer?  

 a pergunta final, quem está neste momento ligado às atividades 

desportivas sob contrato, os funcionários atuais, o que é que irá acontecer 

com eles? Obrigado.»  
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O Membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Boa noite a todos. 

Desde o chumbo da proposta semelhante a esta, que deu entrada quase 

no início do verão (tendo-se refletido mais nas populações a partir do final 

de setembro), quem tem sido efetivamente prejudicado são as pessoas. 

São os mais idosos que demoraram muito tempo a voltar a ter as suas 

aulas ativas, são alguns mais novos, apesar de as classes estarem cheias, 

foi difícil conseguir encontrar professores para fazer face a essas classes, e 

a Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Faro não tem uma cartola 

para tirar professores e técnicos especializados, como já foi aqui dito, para 

fazer face a todas as necessidades que a Câmara tem no momento. Um 

procedimento desses demora no mínimo seis a oito meses, portanto a 

haver um outro chumbo, as pessoas é que vão voltar a estar prejudicadas. 

O MPT vê com muito bons olhos ser a Câmara Municipal a ter essas 

competências, no entanto, sendo impossível neste momento elas 

acontecerem, achamos que é uma solução, não a longo prazo mas se 

calhar a curto prazo, que vai beneficiar as pessoas e vai mantendo ativas 

todas as classes que temos neste momento nas piscinas municipais. 

Dizer que mais uma vez, pela parte do MPT, não iremos prejudicar o bom 

desempenho que a Divisão de Desporto tem tido até à data e por isso 

vamos votar favoravelmente. 

Em relação à manutenção das piscinas que foi aqui referido e muito bem, 

esta manutenção não é com doze mil euros, e quem conhece bem as 

instalações sabe que aquelas instalações precisam de uma intervenção de 

milhões de euros, onde só o projeto vai custar quase cem mil euros. 

Sabemos que essa intervenção está pensada, mas que é uma intervenção 

de muito peso e que tem que ser feita com pés e cabeça e com tempo. 

Portanto, por enquanto, tentar manter as piscinas abertas com o mínimo 

de qualidade até essa tal intervenção esperada por todos, será o mínimo 

que se pode fazer para as pessoas continuarem a usufruir, tanto os idosos 

como os jovens, como os atletas e escolas públicas. Da nossa parte vamos 

votar favoravelmente, esperando realmente que as coisas corram bem. 

Muito obrigado.» 

O Membro da AM, Steven de Sousa Piedade (PSD) – Presidente da Junta 

de Freguesia do Montenegro – «Sr.ª Presidente em exercício, na sua pessoa 
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cumprimento a Mesa, Executivo, Deputados, colegas Presidentes de 

Junta, digníssimo público. 

Tecer só aqui algumas considerações sobre esta proposta. Recordo-me um 

pouco, durante os dez anos em que fui professor, docente de informática, 

e às vezes a dificuldade que era conseguir acompanhar toda a matéria que 

tinha que lecionar. Estava no início da carreira e recordo-me que o 

ordenado que auferia era pouco mais do que mil e duzentos euros. O que 

a Câmara aqui nos traz hoje é um contrato em que tem a possibilidade de, 

através de um banco de horas, conseguir uma panóplia imensa de 

atividades sem ter uma única pessoa, uma única valência quer seja na 

área da vela ou da ginástica.  

Portanto, penso que será uma mais-valia para o município e acima de 

tudo para as pessoas, que é por isso que nós cá estamos.  

Posto isto, dizer que a bancada do grupo municipal do PSD suportará esta 

proposta. Obrigado.» 

Presidente da Câmara Municipal – «Esta proposta tem, no grosso, duas 

alterações em relação à anterior. Em primeiro lugar, a questão da limpeza 

saiu daqui porque estamos a fazer um concurso diferente para a limpeza. 

E em segundo lugar, o clube de natação que foi substituído por outro 

clube. 

Eu queria só referir que este tipo de procedimento não é invenção nossa, 

não é invenção do município de Faro, é quase uma prática em todos os 

municípios. Porque tudo o que estamos aqui a falar é de serviços 

especializados, não é de contratar pessoas para estarem durante o período 

de trabalho dentro da piscina, o que é proibido logo à partida, ninguém 

pode estar a trabalhar na piscina, salvo erro, mais de quatro horas 

consecutivas, mas também outros serviços especializados. E mesmo 

dentro das piscinas há aulas para crianças, aulas para bebés, aulas para 

seniores, há aulas para competição, aulas de várias naturezas, e estou a 

falar só na questão das piscinas, mas temos outras em que nem toda a 

gente tem formação para fazer. E portanto é por isso que estamos com 

este processo e, como digo, não é de agora e não é inédito, nem sequer é 

inventado por nós. 
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Para terminar, dizer também que a questão da pista de atletismo não tem 

nada a ver com isto e que os funcionários que nós temos agora, se já são 

poucos continuam a ser poucos e portanto não põe em risco 

rigorosamente nada, antes pelo contrário, nós precisávamos era de mais. 

Muito obrigado.» 

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

muita pressa na aprovação deste ponto, desculpe que lhe diga. Vamos lá 

ver se a gente se entende: eu fiz aqui uma pergunta ao Sr. Presidente, de 

quais eram as alterações que existiam ou que existem, entre a proposta 

n.º100 do ano passado e a proposta n.º 66 deste ano. Eu diria que não 

são só estas as alterações e gostava de saber as razões plausíveis que 

levaram a que na proposta n.º100 do ano passado o concessionário tinha 

que pagar mil e quinhentos euros mais IVA; em relação à proposta n.º 66, 

o concessionário passa a pagar mil euros mais IVA. Portanto, já há aqui 

uma alteração substancial em relação à proposta n.º 100 que nós 

reprovámos o ano passado. 

Outra questão que há aqui é que na proposta n.º100 dizia, a certa altura: 

“Local de prestação de serviços concessionados: 1- A concessão dos 

serviços objeto do presente concurso será prestado no concelho de Faro nos 

locais estipulados nas cláusulas técnicas, nomeadamente Piscinas 

Municipais, Pavilhão Municipal da Penha, Centro Náutico da Praia de Faro, 

Clube Desportivo do Montenegro, Junta de Freguesia de Santa Bárbara, 

Junta de Freguesia da Conceição, Casa do Povo de Estoi.” Portanto, o local 

da prestação destes serviços, na proposta que nos é presente hoje é 

omissa, não diz, não fala, é mesmo para esquecer, não é mesmo para 

executar estas atividades… 

Outra questão - eu sei que nós não estamos aqui a inventar, nem a 

Câmara está a inventar o segredo da pólvora, eu tenho conhecimento,  

consultei e sei que é a prática de muitas Câmaras; a pergunta que eu 

queria fazer ao Sr. Presidente, muito direta, é: quem é que é responsável 

pela manutenção da qualidade da água das piscinas? É a Câmara ou é o 

concessionário? E eu não me queria referir ao ano passado, é que o ano 

passado a Câmara teve uma “batata quente” na mão que podia ter 

explodido. E a minha preocupação é se com o novo concessionário isto 

não vai acontecer… As piscinas municipais estiveram em risco de serem 
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encerradas face à qualidade da água e às análises recorrentes que foram 

feitas durante o ano 2018, tendo sido colocada em causa a qualidade da 

água das piscinas, com uma grande preocupação para a população, mas 

ficou no segredo dos Deuses. 

A Câmara tem uma Divisão de Desporto que se tem destacado pela 

positiva, merece todo o nosso apoio, agora de facto necessita de um 

reforço de meios humanos para desenvolver algumas atividades do nosso 

concelho. E é tudo à base da prestação de serviços, porque a Câmara está 

a dar tudo a terceiros. E eu pergunto: mais tarde ou mais cedo, o que é 

que fica para a Câmara? A limpeza já não é com a Câmara, a água já não 

é com a Câmara, a manutenção dos jardins já não é com a Câmara e eu 

podia aqui evocar “n” situações em que já não é com a Câmara. E eu 

pergunto: mas afinal o que é que fica? Isto sou eu a raciocinar alto sobre 

esta minha preocupação… 

Agora, em relação às piscinas: o meu sentido de voto e o sentido de voto 

do Partido Socialista é que nós queremos as piscinas a funcionar, não 

queremos que aquilo se transforme num elefante branco, queremos as 

piscinas, que de facto é uma atividade importante para os cidadãos 

farenses, principalmente para os jovens e a terceira idade, que praticam 

atividades e que utilizam aquelas piscinas. Mas elas têm-se vindo a 

degradar de ano para ano e a Câmara, ou quem está a gerir as piscinas, 

não tem feito o investimentos necessário para que haja o mínimo de 

condições de funcionamento.  

Nós vamos aqui dar o benefício da dúvida, e vamos estar cá daqui a um 

ano e vamos estar muito atentos à forma vão funcionar as Piscinas 

Municipais. Têm o nome de Piscinas Municipais, mas vão ser entregues 

totalmente a um privado e espero que esse privado – e a Câmara, tem que 

estar muito atenta – cumpra o protocolo que estabeleceu com várias 

entidades no concelho. 

Sem mais argumentos, o Partido Socialista vai-se abster nesta matéria, 

mas vai estar muito alerta. Se isto fosse chumbado aqui hoje, não é o 

medo de amanhã o PSD fazer um comunicado que o PS quer o 

encerramento das piscinas, isso já não nos leva a lado nenhum, o que nós 

temos é de servir as populações, é esse o nosso objetivo. Tenho dito.»         
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O Membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Antes de mais, agradeço ao 

Sr. Presidente pelas respostas e é para deixar aqui uma nota. Já tinha 

sido falado, no debate de junho, e levantada a questão dos recibos verdes. 

Eu conheço alguns professores de educação física e personal- trainers que 

trabalham nesta área e técnicos da área do desporto e é muito normal 

estas pessoas trabalharem a recibos verdes, eles próprios têm horários 

variados, com aulas de treino particular, ou em grupos ou em ginásios e 

acontece com regularidade, até por opção. Eu acho que nem sempre os 

recibos verdes significam trabalho precário, embora muitas vezes isso 

aconteça, eu próprio desisti do meu trabalho efetivo há cerca de dez anos 

para abraçar um projeto de trabalho a recibos verdes que me ofereceu 

coisas que o trabalho efetivo não me dava, como mais liberdade, 

motivação, sentido empreendedor e até, no geral, um rendimento médio 

superior. Portanto, o facto de ser recibos verdes nem sempre é mau à 

partida, penso eu. Obrigado.» 

O Membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Brevemente, dar um 

esclarecimento. Estou a lembrar-me que em setenta e quatro, quando 

cheguei a Faro, admirava-me não haver piscinas públicas, e tive a sorte 

depois de estar na Câmara de Loulé e ter inaugurado, no meu tempo, as 

primeiras piscinas municipais. 

E penso que era o concurso para os nadadores/salvadores que tinham 

que fazer na piscina do Hotel Eva essa experiência, que era uma coisa na 

altura quase ridícula. E lembrar também que, depois das remodelações 

dos liceus e das escolas, não há nenhum equipamento no Algarve com 

piscina no estabelecimento de ensino, devia haver pelo menos um. Nós 

estamos no Algarve, devia haver um estabelecimento de ensino com uma 

piscina de 25 metros. Com tanto dinheiro que se gastou devia haver uma 

escola especializada para formar alunos, pelo menos na parte competitiva 

e desportiva da natação. 

Lançar outra ideia: eu acho que precisamos de outra piscina de água 

salgada, é uma ideia que está há muito delineada na minha mente e acho 

que devíamos pensar nisso, uma piscina pública, com caráter turístico 

com água salgada renovável. Obrigado.»     
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O Membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «O sentido de voto do Partido 

Socialista já foi definido pelo nosso líder de bancada, de qualquer das 

maneiras penso que é oportuno fazer aqui um reparo.  

Primeiro, eu queria dizer e em complemento daquilo que disse o Sr. 

Deputado Municipal Manuel Mestre, que isto não foi aprovado em junho, e 

foram as pessoas que ficaram prejudicadas. Mas também, se isto não 

fosse aprovado, há algumas pessoas que ficariam muito prejudicadas… 

(só entende quem quer entender!) 

Relativamente a esta matéria e ao princípio que está nesta proposta, é 

evidente que há alguns municípios que desenvolvem a atividade 

desportiva no seu concelho através destes programas e destes 

mecanismos de trabalho. Mas há uma coisa que é verdade, é que isto põe 

em causa o próprio programa eleitoral do PSD para a Câmara. Porque o 

que o PSD disse no seu programa eleitoral, relativamente à área de 

desporto desta Câmara, não foi com certeza isto e no futuro vai impedir o 

PSD de propagandear em termos eleitorais alguma intervenção na área do 

desporto, porque a Câmara deixa de ter intervenção direta na área do 

desporto. 

Segundo o meu ponto de vista, a intervenção que uma Câmara deve ter na 

área do desporto, na formação das pessoas e no bem-estar e qualidade de 

vida das pessoas, não tem nada a ver com isto, tem a ver com outro tipo 

de coisas. Mas que isso a Câmara Municipal de Faro se recusa a fazer, 

talvez por incapacidade própria, talvez porque o seu dinamismo e a sua 

capacidade de gestão autárquica não permita avançar para este tipo de 

trabalho. Mas melhores dias virão e esperemos que aconteça.» 

Presidente da Câmara Municipal – «Só dois ou três esclarecimentos. A 

questão dos locais, foi opção dos serviços retirar, concretamente, os locais 

para não prender o município a isso (aliás, mandei uma mensagem ao 

Vítor Filipe que, me responde que se isso estivesse explícito como está, por 

exemplo, o acompanhamento nas marchas aos seniores no Algarve, não 

poderia lá estar, assim como outras atividades). Portanto, ao não estar 

explícito os locais somos nós que decidimos esse acompanhamento e 

somos nós que decidimos onde é que os técnicos vão fazer o 

acompanhamento, portanto a razão é essa e por isso é que há essa 

alteração. 
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A questão das piscinas é nossa responsabilidade sempre. E a questão da 

água é nossa responsabilidade. Também dizer que os serviços estão neste 

momento a estudar o problema das piscinas. Aquelas piscinas têm trinta 

anos, as piscinas exteriores já não funcionam e, como o Manuel Mestre 

disse, vamos ter que fazer uma grande intervenção naquele espaço. 

Espero agora ter já capacidade para este ano podermos fazer algumas 

intervenções, mas as intervenções que iremos fazer não esgotam as 

necessidades daquele equipamento, que é o equipamento que mais serve o 

concelho: passam por ali, seguramente, dez mil pessoas ao longo do ano, 

num concelho que tem sessenta mil. Não haverá mais nenhum 

equipamento com uma afluência tão grande, aquilo funciona desde as 

tenras horas da manhã até ao fim do dia, sempre com gente lá, é evidente 

que tem alguns picos mas neste momento tem situações de esgotamento, 

porque o período de vida das piscinas é manifestamente já muito grande. 

Agora, a responsabilidade é sempre nossa; qualquer empresa que venha 

cá fazer, a responsabilidade que tem é fazer isto que está na concessão. 

Tem que providenciar as pessoas para fazerem aquelas atividades e tudo o 

resto que lá está. Muito obrigado.» 

Seguidamente passou-se à votação. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 04 (03CDU; 01BE) 

Abstenções – 10 (PS) 

Votos a favor – 15 (09PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PS; 01PAN) 

Face ao resultado da respetiva votação a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria, aprovar o solicitado na Proposta n.º 66/2019/CM. 

O Membro da AM, Carlos Alberto (PS) – Declaração de voto – « 

Concurso público de concessão de serviços desportivos na área da 

docência de atividades aquáticas, náuticas, seniores, de promoção da 

atividade física e na área técnica de manutenção de instalações 

desportivas. 

Os membros do PS na Assembleia Municipal, abstiveram-se na proposta 

supra identificada, considerando que: 
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- A gestão das piscinas municipais e restantes equipamentos desportivos 

municipais deve estar a cargo do Município, realizando-se o esforço 

necessário para que os utentes continuem a usufruir desse serviço 

público com qualidade e a custos acessíveis, condenando-se a 

mercantilização da gestão dos equipamentos municipais e a sua entrega a 

entidades privadas; 

- A afetação dos recursos disponíveis deve privilegiar a áreas com maior 

expressão nos serviços prestados pelo Município aos cidadãos, como é o 

caso da área do Desporto, Atividade Física e Lazer, tendo em consideração 

a importância desta área na promoção da saúde e bem-estar dos 

cidadãos; 

A atividade da Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Faro tem-se 

destacado pela positiva, merecendo por isso ser reforçada com meios 

humanos e técnicos, de forma a dotá-la de capacidade para a gestão e 

prossecução dos serviços de desporto e atividade física promotores da 

qualidade de vida da população; 

- Todavia, em invés do investimento nos quadros municipais, assiste-se ao 

recurso a empresas privadas e a tarefeiros para a prossecução de 

atividades que deviam estar a cargo dos serviços camarários, situação com 

que os membros do PS não compactuam; 

- Às associações desportivas deve ser permitido o uso livre e privilegiado 

dos equipamentos desportivos municipais, nomeadamente, das Piscinas 

Municipais e do Centro Náutico, sem subordinação a qualquer lógica 

empresarial privada na gestão destes equipamentos; 

- Cumpre ao Executivo criar condições para assegurar o normal 

funcionamento dos equipamentos desportivos municipais e a oferta de 

atividades.»  

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 08 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à composição dos júris para 

procedimentos concursais tendentes ao recrutamento de cargos 

dirigentes da estrutura orgânica da Câmara Municipal de Faro – 

Proposta n.º 39/2019/CM. 
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Presidente da Câmara Municipal – «A proposta n.º 39 propõe a definição 

dos júris para os concursos para os cargos dirigentes do município, 

aqueles que estão neste momento disponíveis, que não estão providos em 

termos de comissão de serviço, mas sim em termos de substituição.  

Foi aprovada a 18 de junho a nova estrutura orgânica do município e 

portanto é preciso dar provimento a esses novos cargos. Muito obrigado.»  

O Membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Pelo princípio da confiança 

naqueles que estão propostos e não havendo nada em contrário que nos 

faça duvidar de tal, vamos votar a favor.» 

Não havendo mais intervenções, passou-se à votação da referida proposta. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 14 (10PS; 03CDU; 01BE) 

Votos a favor – 15 (09PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PAN; 01PS) 

Face ao resultado da respetiva votação, a Assembleia Municipal deliberou 

por maioria, aprovar o solicitado na Proposta n.º 39/2019/CM. 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º09 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à desafetação do domínio público 

municipal e afetação ao domínio privativo de uma parcela de terreno 

com 1.518,00m2, sita na área de intervenção do Plano de Pormenor 

do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil – Proposta n.º 

42/2019/CM. 

Presidente da Câmara Municipal – «Esta proposta faz o caminho 

contrário daquele que geralmente estamos habituados. O que costuma cá 

vir é a desafetação do domínio privativo para o domínio público, para 

integrar um espaço público. Aqui o que se pretende é o contrário, é 

desafetar do domínio público para afetar ao domínio privativo. 

Isto tem a ver com a execução de uma unidade de execução do Plano de 

Pormenor do Sítio da Má Vontade, em que haverá uma estrada que 

passará nessa área de execução e que não coincide com este caminho. 
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Como é lógico e isso está definido no Plano e portanto o que se vai fazer é 

tirar aquele espaço de caminho para deixar de ser caminho e passar a ser 

domínio privativo; é nosso na mesma, mas passa a integrar depois as 

áreas do Plano. Muito obrigado.» 

O Membro da AM, Teresa Correia (PSD) – «Boa noite a todos, queria 

cumprimentar a Sr.ª Presidente em exercício, o Sr. Presidente da Câmara, 

caros colegas. 

Eu gostaria só de tentar esclarecer umas pequenas dúvidas, para perceber 

um bocadinho melhor. As unidades de execução, no fundo têm um 

procedimento administrativo, é necessário uma deliberação para dar 

início, mas estando delimitada em Plano de Pormenor, e depois 

normalmente há um contrato de urbanização que define no fundo as 

garantias e o faseamento da execução, ou seja, acaba por haver um 

compromisso da parte dos particulares para fazer a execução do Plano em 

si, digamos assim. 

Não percebi muito bem, mas o que eu entendi daquilo que li, é que foi 

estabelecida uma condição de colocar esta desafetação para efeitos desse 

contrato, ou seja, o que percebi das informações que li, é que haveria uma 

necessidade desta desafetação para poder posteriormente fazer o contrato. 

Mas eu não sei se isso é assim, porque efetivamente o contrato, na minha 

opinião, é um pressuposto importante porque garante exatamente, depois, 

a execução em si, execução integral diria mesmo. Portanto, estou aqui a 

tentar perceber um bocadinho o momento em que se vai efetivamente 

concretizar essas unidades de execução. Era isso que eu gostaria de 

questionar. Obrigada.» 

Presidente da Câmara Municipal – «Já foi à reunião de Câmara a 

delimitação de três unidades naquele Plano de Pormenor. Neste momento 

estamos a trabalhar nos contratos e portanto isto vem na sequência desse 

trabalho, os contratos ainda não estão terminados. Muito obrigado.» 

Não havendo mais intervenções, passou-se à votação da proposta. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 14 (10PS; 03CDU; 01BE) 
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Votos a favor – 15 (09PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PAN; 01 PS)   

Face ao resultado da respetiva votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria, aprovar o solicitado na Proposta n.º 42/2019/CM). 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 10 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à composição do júri para procedimento 

concursal para Diretor Delegado dos Serviços Municipalizados do 

Teatro Municipal de Faro – Proposta n.º 43/2019/CM. 

Presidente da Câmara Municipal – «Esta proposta, tem o mesmo teor da 

proposta trinta e nove. O que se pretende é aprovar a constituição do júri 

para fazer o concurso para o cargo de Diretor Delegado do Teatro 

Municipal de Faro. Muito obrigado.» 

Não havendo intervenções para a discussão deste ponto, passou-se à 

votação da proposta. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 14 (10PS; 03CDU; 01BE) 

Votos a favor – 15 (09PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PAN; 01PS) 

Face ao resultado da respetiva votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria, aprovar o solicitado na Proposta n.º 43/2019/CM). 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 11 

Apreciação, discussão e votação da proposta apesentada pelo 

Executivo municipal relativa à alteração dos termos da Hasta pública 

de um terreno situado no alvará de loteamento n.º 04/03 – Proposta 

n.º 47/2019/CM. 

Sr. Presidente da Câmara Municipal - «Penso que em 2010 (se não estou 

em erro) foi feita uma hasta e vendido este lote que aqui está, e nos termos 

da Hasta dizia que se destinaria apenas a creche ou jardim de infância. O 

que o proprietário vem pedir é que se alterem essas valências para saúde, 
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assistência social, cultura, lazer ou desporto. Em todo o caso, este é um 

lote de terreno que penso que veio à posse do Município pelas cedências 

de loteamento e que só pode ser utilizado para equipamento coletivo, que é 

o caso aqui. Obrigado.» 

O Membro da Assembleia Municipal, Tatiana Gouveia (PS) - «Srª. 

Presidente em exercício, muito boa noite. Sr. Presidente da Câmara, Srs. 

Vereadores, restantes membros da Assembleia Municipal e público.  

O Partido Socialista tem algumas dúvidas sobre a legalidade desta 

proposta que aqui nos é apresentada. Aquilo que nos está a ser colocado é 

uma alteração de uma Hasta Pública, não é exatamente a alteração do uso 

a dar ao imóvel aqui em questão, neste caso a esta parcela de terreno que 

foi cedida – no caso foi vendida, peço desculpa. E temos algumas dúvidas. 

Todos nós compreendemos a necessidade dos equipamentos sociais, não 

queremos de forma nenhuma obstaculizar a que um privado possa dotar o 

nosso Município de um tipo de equipamento, mas todos nós sabemos que 

os membros desta Assembleia Municipal também são responsáveis pela 

votação que é aqui tomada. 

Neste sentido, solicitávamos ao Sr. Presidente que retirasse esta proposta, 

requerendo também, solicitando também à Mesa da Assembleia 

Municipal, que faça um pedido de um parecer legal à CCDR, para verificar 

a possibilidade de se alterar uma hasta pública, que da nossa parte 

consideramos que nos suscita algumas dúvidas. Obrigada.» 

O Membro da Assembleia Municipal, Augusto Taveira (BE) - «Não 

obstante a aprovação pelo Executivo, verifiquei da parte dos serviços da 

Câmara Municipal alguma reserva relativamente à legalidade do destino 

desses equipamentos. Portanto, ponho isso à consideração, também. 

Obrigado.» 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Sr. 

Presidente…? Portanto, o Sr. Presidente mantém o ponto?» 

Sr. Presidente da Câmara Municipal - «Queria só dar nota que há um 

parecer da Drª. Margarida Martins, que é jurista desta casa, que diz que 

pode ser. Pode ser, desde que a Assembleia o faça porque foi a assembleia 

que definiu essas condições. Portanto, havendo ali um parecer que diz 

isso, acho que é dispensável pedir outro parecer.» 
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O Membro da Assembleia Municipal, Tatiana Gouveia (PS) - «Se 

percebo bem, então o Sr. Presidente considera que o nosso pedido não tem 

cabimento; é isso Sr. Presidente?» 

 (resposta não percetível na gravação) 

O Membro da Assembleia Municipal, Carlos Alberto (PS) – «Desculpe Sr. 

Presidente, é que, de facto, nós também temos aqui de votar em 

consciência, não é votar só por votar. Eu também estive a ler aqui o 

parecer da doutora Margarida Martins, mas também consultámos outras 

áreas que também têm dúvidas e, na dúvida, temos uma entidade isenta, 

no caso a CCDR, que é entidade que nos pode dar rapidamente esse 

parecer.» 

O Membro da Assembleia Municipal, Vítor Silva (PSD) - 

«Independentemente de o Sr. Presidente da Câmara ter retirado a proposta 

– eu penso que irá retirá-la – eu penso (com a minha pouca sapiência que 

tenho nesta matéria) que há um parecer que está bem fundamentado, o 

que se pretende aqui não é alterar o fim, e mesmo que alterasse o fim o 

uso não era relevante. Aquilo que me parece é o fim da hasta pública, e 

pelo parecer, subscrito por uma jurista ilustre desta casa, que está, na 

minha ótica, bem fundamentado, parece-me que não há qualquer 

obstáculo a que esta alteração seja feita e seja consignada, desde que a 

Assembleia o aprove. Mas o se o Sr. Presidente retirou, está retirado.» 

Presidente da Câmara Municipal - «A CCDR não dá pareceres sobre isto. 

O que geralmente a CCDR pede, e isso está aqui portanto é fácil, é de 

alguma forma pronunciar-se sobre pareceres; como ele já está aqui, não 

tem problema nenhum manda-se para a CCDR.  

Por uma questão de coerência, espero que o parecer venha da mesma 

forma, porque se não cria-nos aqui um problema, que é ter dois pareceres, 

um positivo outro negativo, mas eu retiro a proposta, não tem problema 

nenhum.» 

O Membro da Assembleia Municipal, Tatiana Gouveia (PS) – «Vejamos: 

eu comecei por dizer que entendíamos que a alteração do uso não nos 

choca. Isto em termos jurídicos. Agora, obviamente que um imóvel que é 

colocado num leilão, em determinados termos, ser alterado nove anos 

depois, pode até colocar em causa que as pessoas, os eventuais 
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interessados, que à data pensaram: “bom, só posso construir aqui uma 

creche, então não tenho interesse nisto!”, mas que hoje em dia se 

soubessem “afinal, eu podia construir ali um lar de idosos!”, por exemplo, 

isto é uma situação que acontece com relativa frequência e que pode 

efetivamente colocar em causa a tutela da confiança, não é…?  Não 

querendo pôr em causa, obviamente, o parecer da técnica jurista, que o 

deu e que o fez. Agora, que na nossa opinião pode suscitar aqui algumas 

dúvidas, pode. E agradeço ao senhor presidente a consideração em ter 

efetivamente retirado a proposta, apenas para consolidar aquilo que 

possam ser as dúvidas desta Assembleia Municipal. Muito obrigada, Sr. 

Presidente.» 

A proposta nº 47/2019/CM foi retirada. 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 12 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao pedido de certidão de deliberação 

fundamentada do reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de uma atividade de operação de gestão de resíduos 

(Tractoterra, Lda., localizado no sítio do Besouro; União das 

Freguesias da Conceição/Estoi) – Proposta n.º 44/2019/CM. 

Presidente da Câmara Municipal – «O que se pretende aqui é idêntico 

àquilo que já fizemos aqui várias vezes para esta atividade, reconhecer o 

interesse público municipal para efeitos da regularização da atividade. 

Muito obrigado.»  

O Membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Considerando a importância e 

a relevância desta empresa para os agricultores, e que também foram 

tomados em consideração os aspetos ambientais bastante relevantes nesta 

área e o valor acrescentado para a comunidade, pensando no bem maior, 

vamos votar a favor.» 

O Membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Eu conheço a localização da 

empresa, mas na minha atividade profissional não fui tratorista e por 

conseguinte não tive de recorrer à manutenção de tratores nem nada 

disso... 
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A empresa requer o aumento do espaço em elaboração, com prejuízo da 

RAN – Reserva Agrícola Nacional. A empresa argumenta várias questões 

que seriam de ter em conta positivamente, que são as preocupações 

ambientais, a possibilidade de desmantelamento dos tratores em fim de 

vida, dos quais se podem retirar peças para reparações Dos que estão a 

funcionar, com a consequente diminuição da sinistralidade por falta de 

manutenção (aliás, eles recorrem a dados da GNR sobre acidentes com 

tratores). Também há um aspeto positivo que é a criação de cinco postos 

de trabalho. 

No entanto, o artigo 25º do regime jurídico da RAN, no seu ponto 1 diz: 

“Podem ser autorizadas, a título excecional, utilizações não agrícolas 

diárias integradas na RAN, para realização de ações de relevante interesse 

público.”  

Por outro lado, a Lei protege a RAN dizendo que nos espaços agrícolas são 

interditas as lixeiras, instalação de indústrias ou atividades não 

especificamente ligadas à agricultura.  

A empresa argumenta com O interesse público, como se fosse a única 

empresa do ramo, portanto os tratoristas estão perfeitamente dependentes 

dessa empresa, o que não é verdade. Há outras empresas que trabalham 

nesse setor de arranjos, de manutenção de tratores e até 

desmantelamento. Portanto até nesse aspeto, para quem é tão favorável à 

concorrência leal, verifica-se uma discriminação positiva dessa empresa 

relativamente a outras. Muito obrigado.» 

O Membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «O que vou dizer já dissemos 

aqui mais do que uma vez, porque mais do que uma vez tivemos presente 

nesta Assembleia assuntos deste tipo.  

Naturalmente que há aqui duas situações que temos que observar. Uma: 

não temos assim tantas empresas no concelho que a gente inviabilize as 

empresas de trabalhar.  

Por outro lado, o que nos pedem é interesse público sobre uma situação 

que deveríamos ter em nosso poder um estudo feito da situação concreta, 

relativamente a esta questão dos resíduos, que é uma questão 

extremamente sensível. É uma situação que não se tem conseguido dar 

volta, mas que importava que a gente conseguisse ver como é que isto se 
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pode articular, de forma que não caia em cima dos ombros desta 

Assembleia o ónus de aprovar o interesse público, que de facto é a rampa 

de lançamento para tudo isto ser aprovado, e depois cair-nos em cima 

uma situação que não está de acordo com a lei e que de facto prejudica. 

Portanto, era esta situação que eu queria aqui colocar.» 

Presidente da Câmara Municipal – «Só deixar uma nota ao Sr. deputado 

Botelho Agulhas, que este é apenas um passo; não é com isto que se 

resolve o problema, mas este é um item que deve constar do processo para 

se resolver o problema. Na conferência decisória da CCDR, com as 

diversas entidades, é que depois se chega a uma decisão de regulariza ou 

não regulariza. Portanto, não é com este reconhecimento de interesse 

público que resolve o problema, mas é preciso o reconhecimento de 

interesse público para resolver o problema. 

Portanto, nós não estamos aqui a regularizar a situação, o que estamos a 

dizer é o concelho – e neste caso os órgãos do concelho – acham que esta 

empresa presta um serviço e que para nós é positivo. Na prática é isso. 

Agora, não estamos a regularizar rigorosamente nada, não somos nós que 

fazemos isso, mas é um conjunto de entidades. Muito obrigado» 

Seguidamente passou-se à votação do referido ponto. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 01 (BE) 

Abstenções – 13 (10PS; 03CDU) 

Votos a favor – 14 (09PSD; 01CDS; 01MPT; 01PPM; 01PAN; 01PS) 

Face ao resultado da respetiva votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria, aprovar o solicitado na Proposta n.º 44/2019/CM. 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 13 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à afetação de parcela de terreno, com a 

área de 1.205,29m2, ao domínio público municipal, no âmbito da 

constituição e melhoria de caminho, no Sítio de Alagoas, na freguesia 

de Santa Bárbara de Nexe – Proposta n.º 56/2019/CM. 
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Presidente da Câmara Municipal – «Esta faixa de terreno, com cerca de 

mil e duzentos metros quadrados, foi adquirida (não sei se a escritura já 

foi feita, mas penso que sim), pelo município para concluir um caminho 

que dá acesso a um conjunto de habitações que lá estão. 

Na sequência dessa aquisição, o que se pede aqui autorização é para 

afetar esse terreno ao domínio público municipal. Muito obrigado.»  

Não havendo pedidos de uso da palavra, passou-se então à votação. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00 

Votos a favor – 29 

Face ao resultado da respetiva votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por unanimidade, aprovar o solicitado na Proposta n.º 56/2019/CM. 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 14 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à afetação de parcela de terreno, com a 

área de 97,00m2, ao domínio público municipal, no âmbito do 

Processo de obras n.º 101/18 – Proposta n.º 21/2019/CM. 

Presidente da Câmara Municipal – «É um pedido de autorização para 

afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno de 

97,00m2, que vem à posse do município por via da aprovação de um 

processo de obras, e portanto, na frente desse processo de obras, há este 

espaço que se pretende afetar ao domínio público. Muito obrigado.» 

Não havendo pedidos de uso da palavra, seguidamente passou-se à 

votação. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00 

Votos a favor – 29 
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Face ao resultado da respetiva votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por unanimidade, aprovar o solicitado na Proposta n.º 21/2019/CM. 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 15 

Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal 

acerca da atividade desta e da situação financeira do Município, nos 

termos da alínea c), do n.º 2 do artº. 2º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro. 

Presidente da Câmara Municipal – «Em relação aos processos judiciais, 

eles têm vindo de alguma forma a diminuir.  

Relativamente à situação financeira, que não é muito comparável porque 

estamos a comparar dados de anos diferentes: 20 de novembro pertencia 

ao ano económico de 2018 e portanto o 19 de fevereiro tem pouco em a ver 

com os dados anteriores em termos de comparação.  

Em termos da receita corrente, dos trinta e oito milhões, até 19 de 

fevereiro, estavam cobrados cerca de três milhões e duzentos. O 

endividamento de médio/longo prazo tem vindo a baixar, cifra-se neste 

momento em cerca de pouco menos de vinte e um milhões. A receita de 

capital, de quase um milhão e duzentos que temos previsto, recebeu-se 

quase quarenta e três mil.  

Em termos de despesa de capital tínhamos uma dotação de oito milhões, 

já comprometidos seis e meio, faturado quase seiscentos, pago trezentos e 

oitenta e um que tinha à data uma dívida de menos de duzentos e dez mil 

euros. 

Para a despesa corrente, uma dotação de trinta milhões (quase trinta e 

um), vinte e seis estão comprometidos, faturados três, pago um e 

novecentos. Dívida quase um milhão – aqui aparece este valor com 

alguma expressividade porque estão aqui os vencimentos que foram pagos 

no dia 20 e não no dia 19 e por isso é que aparece aqui já registado como 

dívida, mas neste momento não são estes valores. 

Em termos de atividades e aquilo que desde novembro de alguma forma 

foi feito: foi concluído a recuperação das fachadas da Cidade Hayward; a 

estrada de Mar e Guerra também está neste momento quase concluída; a 
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Ermida de Santo António do Alto continua a sua recuperação (já tinha 

sido feita no interior, estamos agora a fazer no exterior e depois irá levar 

ainda uma terceira fase de recuperação da parte do logradouro). 

A equipa de restauro do Museu tem vindo a fazer um conjunto de 

recuperações de múltiplas peças, em dezembro acabou com o restauro da 

estátua D. Afonso III, e convido a passarem lá para verem o excelente 

trabalho que a excelente equipa que nós temos fez, assim como muitas 

outras peças que tem feito no concelho. 

A Estrada do Gorjões também ficou concluída.  

Foi montado o novo pontão do Centro Náutico da Praia que, como se 

recordam, o ano passado com a tempestade tinha desaparecido o que lá 

estava. 

A Fagar recebeu o selo de qualidade da água. Tivemos um seminário sobre 

a importância do voluntariado na comunidade. Memórias do tempo e do 

património construído, mais uma exposição. Tivemos a Gala da Câmara 

de Comércio e Indústria franco-portuguesa, que pela primeira vez se 

realizou em Faro, apenas três cidades no país que já tiveram esta Gala: 

Lisboa, Porto e Faro. 

No Natal tivemos todas as festividades natalícias na Baixa de Faro; 

lançámos o programa juntamente com a Universidade do “Faro Acolhe”; 

aderimos à Rede Europeia das cidades Sabor Sul; criámos o Balcão de 

Inclusão com o Instituto Nacional para a Reabilitação. O Coral Ossónoba 

reuniu os quatro coros na igreja de S. Pedro, pelo Natal; a Passagem de 

Ano. 

Celebrou-se no Museu da Marinha, Museu Ramalho Ortigão, os cento e 

trinta anos deste Museu, embora estivesse dois anos desativado para 

conservação das peças e também reformulação do espaço. Realizou-se a 

grande Gala dos Prémios dos Reis e Corrida da Água; o concerto dos Reis 

na igreja das Sé; o trigésimo oitavo encontro de Charolas, que se iniciou 

às 14.30h e acabou às 20.45h. Mais uma edição do potencial turístico de 

Faro; tivemos cá a edição das Smart City Tours em Faro, uma organização 

da Associação Nacional de Municípios e que tem percorrido todo o país; o 

encontro de Ciências Vivas aqui neste Salão Nobre. 
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A 24 de janeiro apresentou-se o programa para o Teatro das Figuras, que 

eu convido todos a lerem e a procurarem; lançou-se o prémio municipal de 

arquitetura e arquitetura paisagista; também se realizou a V Edição do 

Festival Internacional de Música Barroca; fez-se ação de sensibilização 

ambiental com a Joana Schenker que é uma campeã de bodyboard e que 

esteve na Escola João de Deus a falar sobre a sua carreira e sobre a 

atividade para, salvo erro, quatro turmas. 

O Festival F, que foi nomeado para o top 10 dos melhores festivais. 

Os Bombeiros fizeram uma ação de apoio à província do Príncipe, 

mandando um conjunto de materiais para lá.  

Fez-se o 12.º aniversário do Mercado; realizou-se o primeiro Encontro 

Europeu de Rooftop (Açoteias); lançou-se a mobilidade partilhada; temos 

vindo a combater a questão das viaturas abandonadas que é um problema 

para nós e para todo o concelho, em particular aquelas que estão 

apreendidas à ordem do tribunal, à responsabilidade de entidades 

públicas e essas infelizmente nós não podemos mexer nelas e infelizmente 

existem várias no concelho nessas circunstâncias. 

O museu recebe uma grande obra “A Torre de Babel”, que pertence ao 

acervo artístico do Novo Banco e que desenvolveu um projeto de afetar um 

conjunto de obras a várias instituições nacionais e nós recebemos esta 

que aqui está e que pode ser visitada na nossa sala de pintura antiga do 

museu. E é só. Muito obrigado.»    

O Membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Sr. Presidente da Câmara, eu 

não quero bater mais uma vez sobre a tecla da habitação social, ainda 

assim gostava de insistir no que se refere à habitação e que é o 

arrendamento a preços cada vez mais insuportáveis, que não dá uma 

resposta satisfatória a estudantes, professores, médicos etc., que estão 

deslocados no nosso concelho. Seria também importante conhecermos a 

realidade do alojamento local. 

O Bloco de Esquerda está a enviar a todos os municípios do Algarve, 

portanto os dezasseis municípios, requerimentos sobre as políticas de 

habitação, desde já agradeço a sua colaboração para o conhecimento da 

realidade habitacional.  
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Sr. Presidente, quero ainda referir-me às trotinetes que proliferam pela 

cidade e desde já o saúdo pelo facto de, ao que julgo, ter sido o município 

pioneiro no Algarve. É uma boa solução ecológica e de baixo ou de 

nenhum impacto ambiental. Parece-me que o preço de um euro e mais 

quinze cêntimos por cada minuto, não parece muito apelativo. A solução 

suscita à partida, como é habitual, todo o apoio do Bloco de Esquerda, 

mas não há bela sem senão, há alguns “mas”… Trata-se de uma solução 

que é mais para utilização de população jovem e não uma verdadeira 

resolução nos problemas de mobilidade – penso que aliás o executivo 

comungará desta opinião. 

Continua a haver necessidade da melhoria do transporte público, que 

sirva efetivamente as populações, frequência das carreiras de autocarros, 

de Mini Bus e preços mais acessíveis.  

Pode ser ignorância minha, questiono sobre qual a classificação das 

trotinetes como veículo de transporte, será que um condutor de trotinete é 

um peão? É uma bicicleta? Pode ser ignorância minha, mas não sei se já 

está definido com os direitos de cada um deles. Faltam ciclovias e já há 

um ou outro relato de conflitualidade entre as trotinetes e o trânsito 

automóvel e também com peões. Depois, há um facto que se constata e ao 

qual se deve dar atenção, que é o abandono das trotinetes por tudo 

quanto é sítio. Claro que isso também tem naturalmente a ver com o 

civismo dos utilizadores, no entanto o município deve contribuir para a 

correção do que for possível. 

Por último, tocou-me muito e penso que a todas e a todos os presentes, as 

preocupações transmitidas pelas várias intervenções do público na 

primeira sessão desta Assembleia, relativas ao direito ao sossego à 

segurança e ao bem-estar, condições que também fazem parte do exercício 

da liberdade.  

Os munícipes queixosos não estão cá hoje, mas tem de se arranjar uma 

forma de conciliar o direito à diversão com o direito ao descanso. 

As autoridades têm obrigação de atuar. Sou favorável a uma atitude 

pedagógica, mas bem sabemos que há sempre quem não vá em 

pedagogias. Há legislação sobre o ruído, sobretudo noturno, mas, Sr. 

Presidente, com certeza os munícipes queixosos não se conformam com o 
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facto de qualquer um poder falar alto ou gritar às tantas da madrugada e, 

impotentes, terem de ouvir e calar. Obrigado.» 

O Membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Queria saudar o Executivo 

municipal, pelo acompanhamento que deram à Joana Schenker, body-

boarder, campeã do mundo, algarvia. e pela mensagem que ela veio trazer 

às nossas escolas e aos nossos jovens, da proteção ambiental. 

Relembrar também que no nosso concelho existem alguns clubes que já 

levam essa mesma mensagem há muitos anos às escolas e que as pessoas 

que vão lá não ganham absolutamente nada para fazer uma transmissão 

que é dever cívico de todos fazer. De qualquer maneira, é sempre de 

saudar que venha uma campeã do mundo ao nosso concelho e passar 

essa informação aos jovens, pois são eles que têm essa responsabilidade. 

Em segundo lugar, até por acaso fiquei surpreso de não estar na 

apresentação do Sr. Presidente, saudar o Executivo municipal pelo 

excelente evento que foi efetuado no fim de semana passado, por um 

privado se não estou em erro, se estiver peço desculpa, foi pela Garrafeira 

Soares, mas onde o espaço foi cedido pelo município, que é um espaço 

ímpar na cidade, que é o Museu e que realmente há muito tempo que eu 

não via um evento desta envergadura, com esta qualidade e com este bom 

gosto, que foi feito aqui na cidade de Faro e que trouxe muita gente de fora 

da cidade. Realmente foi uma mais-valia trazer um evento destes para cá e 

espero que se a empresa continuar a querer fazer o evento na nossa 

cidade, que lhes seja dado todo o apoio, porque realmente a cidade merece 

um evento destes. Obrigado.» 

O Membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Eu queria aqui levantar três ou 

quatro questões ao Sr. Presidente. 

O ano passado, os vereadores do Partido Socialista apresentaram uma 

proposta para que a Câmara futuramente organizasse o Orçamento 

Participativo. Esta proposta foi aprovada por unanimidade e eu gostaria 

de saber qual é o ponto da situação, se é intenção, se não é intenção e da 

forma como vai decorrer, se a Câmara entender, o Orçamento 

Participativo. 

A segunda questão é: de facto, às vezes penso que a cidade de Faro, 

principalmente na ocupação do espaço público às vezes está ao Deus 
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dará… É verdade que existem restaurantes e cafés que são pequenos no 

seu espaço interior e depois utilizam o espaço público. Há situações que 

até se aceita, não incomoda, o cidadão normalmente passa no passeio, 

mas agora há uma situação que, para mim, é uma aberração total, isto é 

uma opinião pessoal. Foi autorizado a Adega Nova instalar uma esplanada 

no Largo Pintor Lyster Franco. Eu pergunto: como é que os funcionários 

da Adega Nova passam para o jardim, onde está um parque infantil e até 

estão uns bancos para as pessoas se poderem sentar? Acho que é de mau 

gosto. E sabe porquê que eu digo que é de mau gosto? É que de certeza 

vão ter que colocar uma passadeira; é a rua principal para o trânsito que 

sai da baixa apanhar a EN 125, tem que passar todo por ali. Como é que é 

possível autorizar a instalação de uma esplanada naquele espaço? De 

facto, no meu entender, é uma aberração e as pessoas que estão naquela 

zona até gozam com aquilo. Aquilo é uma aberração! 

Terceiro ponto: queria perguntar ao Sr. Presidente se, de acordo com a Lei 

32/2019 que foi recentemente aprovada, que tem o objetivo em relação ao 

policiamento de proximidade, quando é que vai implementar o Conselho 

Municipal de Segurança que está previsto na Lei 32/2019? 

E para terminar: há dias li uma entrevista do Presidente do Sporting 

Clube Farense, do qual sou sócio, já fui Presidente da Assembleia Geral, 

mas independentemente disso tudo, li a entrevista e fiquei um pouco 

espantado. Penso que talvez por falta de conhecimento, disse que o 

objetivo era instalar uma cidade desportiva; ele disse que ali era um 

espaço para a atividade desportiva, feito pelo Farense, que pelo que me 

apercebi era nas Piscinas Municipais… Eu penso que deve de haver 

alguma confusão, mas a intenção da minha pergunta é no sentido de 

saber como é que vai ser ocupado o espaço da Pista de Atletismo no que 

concerne ao arrelvamento. O Farense vai investir uns milhares de euros 

nesse relvado, é para o futebol profissional? É para as camadas jovens? É 

apenas um esclarecimento, eu não estou nem a favor nem contra, mas 

tenho algumas reservas em relação à ocupação daquele espaço. Porque 

quando foi criada a Pista de Atletismo tinha um sentido, mas durante dez 

anos a Câmara também desprezou totalmente aquele relvado e é 

necessário dar ali uma nova dinâmica. Mas a minha dúvida é se é para o 

futebol profissional, se é só o Sporting Clube Farense, (Clube) ou se é a 
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SAD Farense Futebol, é essa a minha dúvida e gostava que por parte do 

Sr. Presidente talvez me pudesse tirar estas dúvidas que eu tenho em 

relação à ocupação daquele espaço. Obrigado.» 

O Membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Pegando um pouco nas 

palavras do Sr. Carlos Aberto e sobre o arrelvamento da zona interior da 

Pista de Atletismo, acho que não está a funcionar adequadamente, neste 

momento não é agradável nem útil, mas queria saber, se o Farense tomar 

conta e investir naquele espaço, o que acontecerá a algumas atividades 

relacionadas com o atletismo, como sendo o lançamento do dardo e do 

martelo que precisam daquele espaço interior. 

Outra pergunta que tinha para fazer é que, num dos orçamentos 

aprovados anteriormente, penso que estavam destinados cerca de cinco 

mil euros para limpeza das casas de banho na zona da praia, 

aparentemente algo que não está a ser cumprido. Quem tem essa 

responsabilidade de limpar os WC’s e para onde é que foram aplicadas 

estas verbas? As casas de banho públicas em Faro já são poucas e, no 

geral, não estão em condições. 

Uma outra questão que foi levantada no período entre a última Assembleia 

e esta, alguns munícipes pretendem saber e questionaram-nos sobre as 

inúmeras placas de betão que surgiram na Ilha da Culatra, do que é que 

se trata exatamente e qual o seu fim?  

E recentemente, há cerca de dois ou três dias, fomos também informados 

de um abate de árvores (pinheiros) a cerca de cem metros do Hospital das 

Gambelas, os vizinhos da zona falam da construção de um supermercado, 

mas ao analisar a zona ao nível do PDM, é uma zona de cariz agrícola. Só 

tentar perceber se a Câmara tem algum conhecimento desta situação e o 

que está a acontecer. Obrigado.» 

O Membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «O assunto que queria 

levantar também tem a ver com este protocolo celebrado com o Sporting 

Clube Farense sobre a utilização do campo de relvado na Pista de 

Atletismo. Não se trata aqui de andar à procura de coisa nenhuma, até 

porque o comunicado que a Câmara fez sossegou algumas inquietações; 

naturalmente que poderão ter ficado uma ou outra e é nesse sentido que 

vou fazer a pergunta.  
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E uma das inquietações é a seguinte: o protocolo foi firmado com o 

Farense em 2014, passaram-se cinco anos e não se ouviu falar de mais 

coisa nenhuma, nem por parte do Farense, nem por parte da Câmara 

Municipal. Eis que então surge o Farense, e foi isso que deu azo a 

algumas dúvidas, a anunciar que iria construir um campo de treino na 

Pista de Atletismo, precisamente no sítio do relvado. E a pergunta é esta: 

porque é que durante cinco anos este protocolo não foi efetivado? E 

porque é que a Câmara Municipal também não tomou as medidas 

respetivas?  

Por outro lado, e o Sr. Presidente esclarecer-me-á se entender, creio que 

no Estádio do Algarve estão a ser construídos, ou já foram construídos, 

não sei, campos relvados para treino. Não seria aí o sítio ideal para o 

Farense montar o tal centro de treinos?» 

O Membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Eu queria manifestar o 

agradecimento das últimas atividades do museu que têm sido, no meu 

entendimento, excecionais, não só a exposição do quadro da “Torre de 

Babel”, que tem um patrocínio e um mecenas e é importante também 

abrir um espaço importante ao mecenato, ao nível cultural no Algarve. E 

em relação ao museu, a abertura da exposição em homenagem do Carlos 

Porfírio, pintor – uma figura extraordinária que vai integrar muito 

provavelmente o Panteão Regional – numa altura em que ele tinha vinte e 

poucos anos e está à frente de uma revista que é o “Portugal Futurista”. 

Portugal Futurista que é com a participação dos importantes nomes da 

literatura portuguesa, entre eles, Fernando Pessoa e Mário Sá Carneiro. 

Fernando Pessoa que, nesta exposição, tem uma carta dirigida ao antigo 

diretor de “O Heraldo”, com um poema que foi publicado no seu jornal, e a 

importância desta exposição abre espaço para pensarmos num futuro 

Museu de Imprensa.   

Já está aqui a germinar ao nosso lado, há um espaço dedicado ao 

Pentateuco, que a cidade tem uma importância a nível da imprensa desde 

a Idade Média e vem-se estendendo até à Idade Moderna, praticamente até 

à atualidade, que está completamente despida. A imprensa, em termos 

contemporâneos, a cidade perdeu completamente essa fase importante. 

Penso que o Museu da Imprensa tem já o acordo da Diocese do Algarve, 

porque colocou à disposição o Palácio Episcopal para ampliar essas 
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instalações, só faltará não perder a oportunidade desta abertura, para 

também podermos ter um Panteão Regional, acho que também é 

importante essa perspetiva futura. Obrigado.»   

O Membro da AM, Vítor Silva (PSD) – «Eu não ficaria bem com a minha 

consciência se, em relação a esta questão da Pista de Atletismo, não 

dissesse aqui duas ou três palavras.  

Primeiro, porque tenho um passado, até há cerca de dois anos, de fazer 

parte dos corpos sociais. Durante trinta e muitos anos, pactuei, no bom 

sentido da palavra, com Osvaldo Baptista Bagarrão, António Leite de 

Noronha, Hermínio Beato de Oliveira, Adelino Rosa Alentejano, José Felix, 

Fernando Martins dos Santos, Artur Lara Ramos e vários outros 

Presidentes da Direção que por lá passaram, e passaram na Associação de 

Atletismo do Algarve, que se bateram durante quarenta anos e alguns 

meses, levando até a uma quarta versão desta Pista de Atletismo que foi 

implantada aqui no concelho de Faro, dizia eu, lutando e batendo-se para 

a concretização da Pista de Atletismo de Faro. 

Eu sei que há um protocolo celebrado entre a Câmara e o Farense em 

2014; conheço-o, li-o, entendi perfeitamente. Sei também deste 

comunicado recente a tranquilizar algumas pessoas preocupadas com o 

fim exclusivo que podia ser destinado ao futebol, e penso que – é a minha 

modesta opinião – e isso está concretizado no Protocolo, a Pista de 

Atletismo é essencialmente para a prática de atletismo. Ponto final. 

Independentemente de (penso que no protocolo está consignado e é essa a 

ideia do Executivo) ser destinada, noutras fases e quando não é 

operacionalizado em termos de atletismo, ser destinado à prática de 

outras modalidades, como pode ser o futebol. Penso que é essa a ideia e 

será essa a ideia consignada. 

Mas também tenho presente uma prática consuetudinária no nosso país, 

que é por exemplo aquela que foi materializado em Albufeira. A Pista de 

Atletismo de Albufeira, todos nós sabemos que foi entregue ao Imortal e 

passado algum tempo o futebol tomou conta e apoderou-se de tudo e o 

atletismo foi regredido para segundo e terceiro plano. É isso que eu peço 

ao Sr. Presidente da Câmara e ao Executivo que não seja feito em Faro. A 

pista primordialmente destina-se a atletismo. E eu penso que é essa a 

ideia que o Executivo Municipal preside e presidiu à elaboração do 
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protocolo e que, no fundo, em termos práticos vai destiná-la. Muito 

obrigado.» 

O Membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Queria levantar aqui três 

questões, mas confesso que não sei em que termos as devo levantar, 

porque também não sei se o Sr. Presidente da Câmara já levantou o 

“blackout” que tinha relativamente às minhas intervenções. De maneira 

que não vou colocar as questões que tenho a colocar em termos de 

pergunta, porque já sei que não tenho resposta, de maneira que vou ter de 

as colocar com outro tipo de intervenção, para que fique registado, para 

que conste, e para que não me seja cortado o direito de intervir aqui nesta 

Assembleia, esse direito que me foi dado pelo eleitorado. 

A primeira questão tem a ver com aquilo que disse há pouco aquele colega 

da Assembleia, que referiu a questão do Paço Episcopal. Faro pretende ser 

Capital Europeia da Cultura em 2027; como é lógico, penso que é um 

objetivo que deve reunir todas as forças da cidade, quer políticas, quer 

não políticas. Como devem calcular, o Partido Socialista está 100% 

disponível para lutar por esse objetivo, na grandeza e na projeção nacional 

e internacional da nossa cidade. Mas há uma coisa que tenho que referir, 

e não digo que isto fizesse parte da informação do Sr. Presidente da 

Câmara a esta Assembleia, porque a informação do Sr. Presidente da 

Câmara a esta Assembleia é uma informação que tem a ver com a 

atividade da Câmara, mas, há relativamente pouco tempo, a Câmara 

publicou e distribuiu por toda a cidade um jornal, com vinte e oito ou 

vinte e nove páginas, onde relata precisamente a mesma coisa, da 

intervenção da Câmara, das realizações em Faro, mas mais dirigidas à 

Câmara. Mas também relata algumas iniciativas que não foram 

organizadas pela Câmara.  

Constatei que aquilo que nós entendemos que deve ser uma grande força 

e uma grande união de toda a cidade, relativamente à questão de Faro ser 

Capital Europeia da Cultura, constatei através daquela publicação, um 

grande sectarismo contraditório com aquilo que deve ser o objetivo da 

Capital Europeia da Cultura. Porque, por exemplo, no final do ano, penso 

que em outubro ou novembro, foi inaugurado aqui em Faro um espaço 

museológico integrado no Paço Episcopal, relativo e a descrever uma coisa 

muito importante desta cidade e muito importante do ponto de vista 
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cultural, que foi a primeira edição do primeiro livro em português que foi 

editado em Faro.  

E como disse ali o colega de Assembleia, há pouco, isso já permitiu, ou vai 

permitir num futuro muito próximo, a abertura do Paço Episcopal. Com 

certeza quem o conhece interiormente, sabe perfeitamente que vai ser um 

grande pólo, equiparado talvez ao pólo mais importante de atração 

turística desta zona histórica, que é a igreja da Sé, que é o interior do Paço 

Episcopal. Do ponto de vista cultural e do ponto de vista turístico, vai ter 

uma importância muito grande para esta cidade. Portanto, temo que a 

Câmara dê o mesmo tratamento a essa questão que deu à outra que eu 

referi há pouco, por uma questão de sectarismo ignorou em absoluto, 

numa sua publicação, esta situação. 

Depois, quero falar sobre uma coisa que quis falar logo no princípio, que o 

Sr. Presidente da Câmara não falou, mas como foi uma questão de dar 

conhecimento à Assembleia eu queria referir,que é a questão do 

crematório. Primeiro que tudo, e sem qualquer hipocrisia, o Partido 

Socialista congratula-se de ter chegado ao fim esta novela do crematório 

na cidade de Faro. Mas o facto de nós nos congratularmos não nos impede 

de levantar aqui uma ou duas questões relativamente a isto.  

É que nós, em 2009, quando perdemos as eleições, quando entrou para cá 

o PSD e o CDS, ficou aqui preparado todo o processo de concurso para pôr 

o crematório em Faro – aliás, o próprio Sr. Presidente da Câmara já 

reconheceu nesta Assembleia que era verdade, que estava tudo preparado.  

Independentemente de tudo, de um concurso onde não é necessário 

despender dinheiro, um concurso onde inclusivamente vai buscar receita 

para a Câmara, haverá alguém que leve dez anos a fazer um concurso 

para fazer um crematório? Para concessionar a construção de um 

crematório? Isto é o espelho daquilo que a gente tem. Dez anos?! Isto é 

incontestável! E terminou agora porque o tribunal administrativamente 

concedeu isto e, por coincidência, o tribunal concede isto a uma empresa 

que foi condenada a pagar uma multa à Câmara neste processo de 

concurso. É uma coincidência judicial, está bem… 

Relativamente à questão que foi aqui falada, no que diz respeito à Pista de 

Atletismo, isso para mim não é grave. Eu acho que os equipamentos 

municipais da cidade devem estar ao dispor de todos os clubes da cidade, 
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independentemente da modalidade que praticam. Há aqui uma coisa que 

não podemos escamotear e esquecer: é que os equipamentos municipais e 

coletivos da cidade têm que ser mantidos, não podem ser ignorados e 

esquecidos, se não acontece uma coisa… os senhores podem pensar que 

eu estou a brincar mas não estou, é que o que fez alterar o meu sentido de 

voto daquilo que nós discutimos aqui, foi precisamente aquilo que eu vos 

vou dizer: um clube, ou uma associação desportiva de uma cidade como 

Faro, que tem que requalificar e gastar dinheiro num equipamento 

municipal… então tem de ser o clube a fazer isso? Então é assim: é que se 

não forem os privados não há desporto nesta cidade, por isso eu alterei o 

meu sentido de voto.»  

O Membro da AM, Teresa Correia (PSD) – «Boa noite a todos. É uma 

pergunta que eu fiz há um tempo atrás, em que coloquei uma questão 

sobre o Plano Municipal de Defesa da Floresta: se era possível fazer uma 

consulta a uma entidade, que era a Comissão Nacional do Ordenamento 

do Território, porque efetivamente verificava-se que o Plano Municipal de 

Defesa da Floresta não tem eficácia sobre terceiros e os projetos têm 

estado a ser indeferidos por causa da aplicação de um Plano que não tem 

essa eficácia. 

De qualquer forma, acho que já se evoluiu porque já se chegou, penso eu, 

a essa conclusão.  No entanto, gostaria de perceber se sempre houve 

alguma resposta da Comissão Nacional do Ordenamento do Território 

sobre essa questão que tinha sido levantada e, se não houve, o que é que 

se pensa fazer? Ou seja, alguns processos estão suspensos e, no fundo, 

queria entender um bocadinho como é que se vai fazer o desenvolvimento 

dos processos urbanísticos que estão a ser indeferidos com base no Plano 

Municipal de Defesa da Floresta. Obrigada.» 

O Membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Como é do conhecimento de 

todos nesta casa, o MPT tinha, na sessão passada, uma moção para 

apresentar em relação à Pista de Atletismo. Devido ao comunicado da 

Associação de Atletismo do Algarve e da Câmara Municipal achámos que 

não tinha relevância política e retirámos a moção.  

O que eu reparo é que se aquela moção tivesse vindo aqui, se calhar tinha 

sido aprovada, porque a maioria das pessoas até têm algumas reticências 

com a entrada do futebol naquela pista municipal de atletismo. 
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Não me ficaria bem, já que esse assunto foi colocado em cima da mesa, 

não dizer aqui algumas coisas em relação a isso. Primeiro: o MPT, e eu 

pessoalmente, nunca estaria contra o Farense, é o clube da minha cidade, 

é o clube de futebol, é o maior bastião do desporto na nossa cidade e 

então eu estaria sempre a favor.  

Agora, o contra não era o Sporting Clube Farense, contra era a inclusão 

do futebol como modalidade numa pista de atletismo. Aquilo é “Pista 

Municipal de Atletismo” e assim devia ter-se mantido, portanto esse ponto 

aqui nem sequer está em questão, isto é uma opinião puramente pessoal, 

de uma pessoa do desporto, de uma modalidade que não é o futebol e que 

sofre todos os dias na pele o que é a falta de apoio a outras modalidades. 

Em relação à Pista de Atletismo, como sabem, no lançamento do martelo, 

quando este cai faz uma cratera de quinze centímetros. A pergunta é se 

vão investir cem mil euros no relvado e depois o lançamento do martelo 

vai-se continuar a fazer?  

A nível do Algarve, as competições regionais e algumas nacionais, quando 

são efetuadas, são na Pista de Atletismo de Faro, porque era a única Pista 

de Atletismo onde era permitido haver lançamentos para o relvado. Um 

lançamento de um dardo, por um bom atleta, é lançado a cinquenta 

metros, portanto esse lançamento do dardo lateralmente numa zona feita 

para isso naquela pista, não sei se haverá muito espaço para isso.  

Portanto, em relação à Pista de Atletismo tenho que concordar que a 

manutenção daquela Pista devia ter sido feita pelo município e não por um 

privado. Fico aqui um bocadinho de pé atrás, o investimento não vai ser 

feito pelo Sporting Clube Farense, vai ser feito por uma entidade privada, 

espero que a Câmara tenha salvaguardado a situação de não ficar refém 

em relação a uma entidade privada, com a Pista de Atletismo. Isto são só 

considerações minhas, que não têm nada a ver com aquilo que vai ser 

decidido ou que já foi decidido. 

Pegando aqui numas palavras do Paulo Baptista, do PAN, começava por 

dizer que a Culatra, são os duzentos votos mais caros do país... No Farol, 

nos Hangares e na Praia de Faro jogam-se casa abaixo, com as desculpas 

do betão, do cimento e do mau que é para o ambiente, e na Culatra está-

se a construir uma coisa que é pouco mais pequeno que um campo de 

futebol, em placas de betão, que tem quase um metro de altura, que 
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provavelmente vão ter que ser feitas umas sapatas por baixo para 

aguentar aquela estrutura, porque senão elas vão afundar na areia. E é 

um bocadinho triste, quando na Praia de Faro as pessoas querem mudar 

o telhado da sua casa, querem fazer obras de manutenção nas suas casas 

e levam meses e meses para conseguir ter um requerimento, uma 

autorização, e ainda por cima agora nos dizem que têm que mandar as 

coisas para a CCDR. 

Portanto, é um bocadinho dúbio esta coisa dos pontos de vista, onde num 

sítio pode-se fazer tudo e mais alguma coisa, e noutro sítio somos 

confrontados com o “pelo bem do ambiente e da natureza”. É um 

bocadinho triste para as pessoas que vivem nas outras zonas. Muito 

obrigado.»     

O Membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Sr. Presidente, eu tinha aqui 

três questões que lhe colocaria.  

A primeira, soubemos há pouco que seria intenção da Câmara Municipal 

de Faro terminar com parques infantis desta cidade, com o objetivo de 

construir dois, três ou quatro – não sei identificar quantos, o Sr. 

Presidente saberá melhor do que eu, com certeza – super parques infantis 

e terminar com os pequenos. Gostaria de perguntar ao Sr. Presidente se é, 

de facto, esta a intenção da Câmara Municipal de Faro e se estes ecos são 

efetivamente verdadeiros ou não? 

Por outro lado, perguntava-lhe também a situação do posto de 

atendimento da Ilha da Culatra, se tenciona a Câmara Municipal de Faro 

dar a mão aos… são um bocadinho mais de duzentos votos mais caros do 

município de Faro, são um bocadinho mais de duzentos, mas perguntava 

o que é que vai acontecer à Culatra e ao posto de atendimento. Sei, 

obviamente, por forças das notícias, que o Presidente da União de 

Freguesias da Sé/S. Pedro ter-se-á disponibilizado para prestar alguma 

ajuda, penso eu que serão dois mil e quinhentos euros para o posto de 

atendimento; pergunto se a Câmara também vai ao encontro desta boa 

atitude da Junta de Freguesia? 

Por outro lado, pergunto-lhe qual é a situação da ponte da Ilha de Faro. E 

relativamente a esta questão, depois, consoante a resposta que me der, 

gostaria ainda de pedir mais esclarecimentos de acordo com os seus 
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esclarecimentos, Sr. Presidente, caso me deem oportunidade para isso. 

Muito obrigada.» 

Presidente da Câmara Municipal – «Relativamente ao que disse o Sr. 

membro da Assembleia Augusto Taveira, em relação à habitação social, 

estamos a desenvolver o plano que foi aqui aprovado, com a finalização de 

projetos no Montenegro, finalização de projetos na Ludovico Menezes, com 

o estudo relativamente aos custos controlados e outras situações que 

estão lá referidas e que estão a ser tratadas. 

Relativamente às trotinetes, dizer-lhe que, pelo que sei, as trotinetes têm o 

mesmo estatuto que os carros. Devem andar na via rodoviária e não nos 

passeios, é o que diz o código da estrada e isso foi veiculado pelas 

autoridades e há informação nossa no site da Câmara relativamente a isso 

e portanto há que ter todo o cuidado relativamente a esta questão. É 

evidente que nenhum de nós pensou que isto resolveria qualquer 

problema de mobilidade; é um complemento, é um passo, até porque, 

como disse e muito bem, nem todas as pessoas têm capacidade física, por 

assim dizer, para utilizar aquele meio de transporte. 

Queria só deixar aqui uma nota relativamente a isto. A legislação que se 

aplica para as trotinetes, em particular, é o código da estrada normal e 

que nós diretamente podemos fazer pouco relativamente a isso. Aliás, não 

sei se já falei nisso aqui, em Lisboa as trotinetes apareceram sem sequer 

falaram com a Câmara. Chegaram lá um dia, puseram-nas e por aí fora… 

Aqui, eles vieram falar connosco e nós desenvolvemos um projeto de 

implantação, com a nossa colaboração, foram os nossos serviços que de 

alguma forma estudaram os locais. O investimento que nós fizemos foi 

apenas marcar os locais, todo o outro investimento é privado, porque eles, 

se quiserem, chegam e instalam. “Estacionam no lugar dos carros” – 

aquilo tem o mesmo estatuto e ao estacionarem lá as autoridades não 

podem fazer nada.  

Portanto, fizemos o mesmo acordo com todas as empresas que neste 

momento estão a operar e portanto qualquer uma delas já podia operar, 

mas da nossa parte não podemos impedir e estamos com todas. Estamos 

a monitorizar, estamos a estudar e ver que alterações é que devem fazer.  
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Neste momento, há duas empresas. Os preços eu também acho que não 

são muito convidativos, mas o que é certo é que as pessoas utilizam e 

portanto as empresas também devem fazer esse cálculo. 

Há uma delas, a segunda que apareceu agora, que é a Flash, salvo erro, 

que tem uma modalidade ligeiramente diferente da outra. 

Não sei se sabem como é que aquilo funciona, é com uma aplicação de 

telemóvel, lê um código de barras, ativa a trotinete e a partir daí pode 

utilizar. Enquanto não desativar, aquilo está sempre a cobrar. 

A segunda empresa tem uma modalidade ligeiramente diferente, é que se 

deixar a trotinete nos sítios que está marcado, o custo inicial que é um 

euro, eles só cobram 0,50€, portanto há ali um reforço positivo. Mas, 

como vos digo, estamos a monitorizar e a trabalhar com as empresas e ver 

o que é que isto vai dar relativamente a essa situação. 

Relativamente à questão dos bares que foi aqui referido, é verdade, não é 

uma situação fácil de resolver, porque muitas daquelas situações, como 

referiu no outro dia, são passadas em espaço público, são cá fora, e as 

próprias forças de segurança têm muita dificuldade em atuar 

relativamente a isso.  

Relativamente aos bares, a nossa fiscalização, em conjunto com a ASAE e 

em conjunto com as forças de segurança, tem feito vistorias, tem feito 

algumas ações. No outro dia foi dito aqui uma coisa que não corresponde 

à realidade, todas as queixas que vêm via PSP ou via GNR, porque não é 

só aqui na zona dos bares que às vezes temos esses problemas, hoje são 

tratadas imediatamente e todas elas têm seguimento em termos de 

coimas. Nós adquirimos em 2017 um software para gerir tudo o que é 

processo de contraordenações. Até 2017 tínhamos muita dificuldade em 

gerir todo este processo, porque era preciso fazer autos, é preciso fazer 

ofícios, é preciso notificações é tudo isso e tínhamos coisas com alguma 

antiguidade. Tivemos inclusivamente de arquivar um conjunto grande de 

ações que tinham prescrito, porque não tínhamos capacidade operacional 

para lhes dar sequência. Desde 2017 que aqueles processos antigos que 

foram possíveis foram metidos dentro do sistema, os outros foram 

arquivados e a partir daí as coisas têm decorrido. Só para vos dar uma 

ideia, um fiscal sai de manhã à rua, deteta uma infração e chega a um 

computador regista aquilo e no próprio dia sai a notificação para pagar 
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coimas e para tudo. Portanto, deixamos de ter esse problema, ao fim e ao 

cabo, e hoje as coisas são céleres e estão a funcionar, fruto da 

informatização que fizemos. 

Relativamente ao que o Manuel Mestre referiu, do evento, não está aqui 

referido por duas razões. Não é propriamente um evento nosso, o espaço 

foi cedido; e também a lista de atividades é até à reunião e isto foi feito 

depois. Nós cedemos, felizmente correu muito bem, com muita afluência e 

foi muito positivo. 

Relativamente ao que o Sr. Carlos Alberto referiu, do orçamento 

participativo, estamos a trabalhar nisso. O que nós estamos a pensar não 

é afetar um valor do orçamento ao orçamento participativo, mas é que nos 

deem projetos e depois estudaremos e implantaremos nós. Portanto, não 

há aqui um valor fixo, mas é dos projetos que existirem selecionar em 

função dos resultados e depois desenvolver em função das 

disponibilidades e daquilo que dissermos. 

A questão da “Adega Nova” que aqui referiu, eu por acaso também vi isso 

hoje, o pedido foi indeferido e está em audiência dos interessados, salvo 

erro até hoje ou amanhã. Eu percebo, mas nós temos várias situações 

dessas, esta não é a primeira, nós temos pelo menos três, quatro ou cinco 

situações destas. A Nortenha, o outro ao lado, o Chelsea, há vários nesta 

situação. Agora é preciso acautelar situações e chegarmos a alguma 

conclusão de que ali até se pode justificar, mas eu estive a ver e o pedido 

foi indeferido. 

Quanto ao Conselho Municipal de Segurança, estamos ainda a ler as 

coisas e os serviços estão a tratar disso. Essa e muitas outras situações 

terão que ser despoletadas, o Conselho Municipal de Educação e todos 

eles. Por exemplo, no Conselho Municipal de Educação já pedimos às 

entidades que indiquem, e portanto estamos a tratar dessas questões. 

Relativamente à Pista de Atletismo, como aqui foi referido, nós fizemos um 

protocolo com o Farense, em 2014, para utilização daquele espaço. Mais 

nada. Portanto, a gestão de todo o equipamento continua a ser nossa e a 

prioridade continua a ser o atletismo. O próprio protocolo diz que eles só 

poderão utilizar aquilo até às cinco ou seis da tarde e durante a semana, 

que é exatamente quando o espaço até tem menor afluência. E portanto a 

garantia que eu posso dar e que os serviços garantem é que a gestão é 
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nossa, ponto final (isso não é garantia nenhuma é mesmo assim), e que 

aquilo não põe em causa as atividades do atletismo e tudo isso vai estar 

garantido.  

Dizer só uma coisa: a nossa Pista de Atletismo é a única no Algarve que é 

utilizada pela Associação de Atletismo do Algarve. Existem mais, mas os 

outros municípios não autorizam que a Associação faça lá atividades. 

Porquê? Porque só as utilizam para as suas atividades. Nós abrimos a 

Pista de Atletismo a quem quiser. Pechão utiliza a nossa Pista de 

Atletismo, não tem problema nenhum, até hoje ninguém se queixou em 

Faro que Pechão estava a tirar espaço ou não, é possível compatibilizar. 

Pechão, que até é um clube que tem excelentes resultados no atletismo, é 

talvez o que tem maior palmarés no Algarve, utiliza a nossa Pista de 

Atletismo. 

Portanto, o facto de o Farense utilizar aquele espaço durante o dia, a 

horas mortas, a garantia que me dão e que eu quero que seja efetiva, é 

que o atletismo não sofra rigorosamente nada com isso. 

Sobre o Farense requalificar ou não requalificar, eu não tenho nada contra 

isso. Eu até ia meter no orçamento o arranjo daquilo; como vamos meter o 

campo da Penha; como fizemos o ano passado na Horta da Areia; como 

queremos fazer, se calhar também este ano, o relvado da Neves Júnior. Se 

o Farense fizer, são menos duzentos mil euros que eu arranjo noutro lado.  

Nós amanhã vamos ao Montenegro fazer uma pequenina visita com o Sr. 

Secretário de Estado do Desporto, em que através do IPDJ, com 

comparticipação nossa e com o Clube do Montenegro, arranjou-se lá o 

Campo. Portanto, qual é o problema? Haveria problema se o facto de o 

Farense utilizar aquilo pusesse em causa a principal função da Pista de 

Atletismo. Se isso não estiver em causa, se o Farense quer utilizar sem 

colocar em causa o resto e fazer o investimento, a mim não me custa nada 

isso, com a garantia de que aquilo é do município, não é do Farense, o 

Farense usará aquele espaço como os outros clubes usam também e 

portanto é mais um utilizador. 

A questão do dardo e do martelo está assegurada, aliás vamos 

inclusivamente arranjar um espaço onde isto se pode materializar sem 

danificar, coisa que noutros concelhos também existe e quando for 

necessário será feito lá. 
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A questão dos pinheiros nas Gambelas, chegou-nos hoje essa informação 

também, amanhã penso que a Fiscalização irá lá ver. Eu penso que 

poderá ser pelo facto das faixas de gestão de combustível, mas é preciso 

verificar realmente o que é que lá se está a passar. 

O Sr. Botelho Agulhas falou no Estádio do Algarve, em relação à Pista de 

Atletismo. No Estádio do Algarve nós estamos lá a fazer três campos de 

treino. E porque é que isto se levanta agora? Porque manifestamente o 

Algarve, e estou a falar de Faro, tem carência de instalações desportivas 

hoje. Felizmente, se calhar há dez anos não tínhamos; hoje, com o 

acréscimo da prática, seja ela competitiva, de lazer, de saúde ou aquela 

que for, basta ver que há dez anos não tínhamos muitos equipamentos, 

não se via pessoas a fazerem caminhadas, não se via pessoas a correr na 

rua, não se via pessoas a andar de bicicleta, e quando digo de bicicleta 

não é a passear é a fazer treinos, BTT e coisas dessas, era muito incipiente 

este tipo de atividade; hoje existe muito mais e portanto a carência de 

instalações desportivas é grande. Aliás,  estamos a estudar isso, para 

cobrir alguns espaços desportivos que existem neste momento. Estou a 

falar por exemplo do Polidesportivo da Conceição, que ficará terminado 

agora este mês ou para o mês que vem, pois está numa fase já muito 

adiantada. E se calhar no próximo ano, e pedi aos serviços para 

estudarem isso, podemos pôr lá uma cobertura. O Polidesportivo de Santa 

Bárbara… Existem mais no concelho, vamos ter que dar respostas e de ter 

que criar outras condições para a prática e a modalidade desportiva nas 

suas diversas vertentes.  

O Estádio do Algarve, estamos lá a fazer três campos, infelizmente a 

empresa faliu e vamos ter que lançar novo concurso. Penso que estamos 

numa boa fase de acordo para a empresa sair e ficarmos nós com o 

“menino nas mãos”, mas enfim se formos para tribunal então nunca mais 

daí saímos, de acordo com a empresa sair e tentarmos acabar aquilo. Mas 

porquê? Porque o Estádio do Algarve tem um problema, como todos os 

Estádios. É que, quando há competição, pelo menos uma semana antes 

ninguém pode entrar o campo. E lembro-me de há dois anos, quando 

tivemos cá a Final Ford, em janeiro, tivemos que andar a pedir a São Brás 

um campo, a Quarteira outro, a Albufeira outro, o Farense também 

emprestou o campo, para que as quatro equipas pudessem treinar. Os 
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jogos eram, salvo erro, quarta, quinta e sábado ou domingo e, portanto, 

com estes jogos todos lá em cima ninguém treinava. Portanto, o que se fez 

ali é tentar criar melhores condições para que o Estádio possa de alguma 

forma funcionar. 

Relativamente ao que o Vítor Cantinho referiu, do Museu da Imprensa, o 

que temos andado a estudar é fazer esse tal Museu na antiga tipografia. 

Recuperar as máquinas que estão lá, o espólio. Temos vindo a conversar: 

o Museu com a Diocese, com a investigadora Cristina Palma, que foi quem 

teve a ideia do processo, e estamos a tentar construir aqui um modelo que 

possa levar à constituição na antiga tipografia, que é um espaço enorme. 

Tem maquinaria antiga que está lá e que pode servir para estudo, mas 

também para divulgação do conhecimento. Estamos de alguma forma a 

trabalhar nisso, no sentido de criar aqui um modelo entre o Município e a 

Diocese, com os nossos serviços, para chegarmos a esse bom porto. 

Relativamente ao crematório, só dar aqui uma nota. É verdade que 

quando cá chegámos em 2009 o processo estava feito, mas também é 

verdade que em 2010 lançámos o concurso e que em 2012 assinámos o 

contrato e que em 2014 fizemos o acordo com a empresa, não foi nenhum 

tribunal que decretou isso, nem foi paga nenhuma multa. Fizemos um 

acordo com a empresa, que veio aqui a esta Assembleia, onde eles 

rescindiram o contrato que tinham, pagaram, de indemnização ao 

município, trezentos e nove mil euros e a seguir lançámos novo concurso, 

que é este que está aqui e que teve o desfecho agora, porque entretanto 

uma das empresas fez uma impugnação judicial, que só teve agora 

desfecho. Portanto, podem apontar muito o dedo ao Presidente Bacalhau, 

politicamente fiz aquilo que tinha que fazer; tecnicamente, as coisas não 

correram bem, por culpa não sei de quem, mas esta é que é a história do 

crematório, mas ninguém pagou multa absolutamente nenhuma. 

O Plano Municipal da Defesa foi feita a pergunta, mas ainda não tivemos 

resposta.  

A questão dos parques infantis. Nós gastamos, em 2018, duzentos mil 

euros na requalificação dos parques infantis. Antes de terminar o contrato 

de fornecimento com a empresa, aqueles que tinham sido requalificados já 

estavam danificados. Portanto, se houve dinheiro mal gasto no meu 

mandato, aquele foi um. Mas gasto neste sentido e dou um exemplo: na 
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Lejana a empresa acabou o serviço no final do dia e no dia seguinte estava 

tudo vandalizado. Portanto, não vale a pena nós este ano pegarmos 

noutros duzentos mil euros e fazer isto. O que é que os serviços estão a 

fazer? A ver realmente aqueles que são utilizados. Porque houve uma 

altura no país em que todos os projetos de urbanização tinham duas 

coisas obrigatórias, era um parque infantil e pequenos espaços verdes; 

hoje nada disso se faz.  

Portanto, o que é que vamos fazer com os parques infantis? Aqueles que 

realmente não são utilizados por crianças e que são vandalizados, 

desculpem mas eu não vou gastar lá mais dinheiro. Não vou este ano 

pegar em mais cinco ou seis mil euros em cada um deles e mandar vir a 

empresa, ainda por cima só há três ou quatro empresas que fazem aquilo 

e cada uma só trabalha nos seus, porque aquilo tem certificações e por aí 

fora. O que vamos fazer é, naqueles que foram imediatamente 

vandalizados, vamos retirar o que lá está porque aquilo é um perigo, 

nalguns casos até já se fez isso e nos que se fez ninguém até hoje 

apresentou qualquer reclamação.  

O que é que o concelho devia ter mesmo? Nós temos perto de meia 

centena de parques infantis espalhados na zona urbana, isto não faz 

sentido nenhum. Faz sentido, por exemplo, nas escolas e esses não há 

propriamente vandalismo, há é utilização, que depois dá desgaste, mas 

isso é outra coisa. Agora nas urbanizações, na maior parte dos casos não 

faz sentido ter lá um parque infantil. É assim: há crianças naquele prédio? 

Se calhar nalguns deles nem sequer existem e portanto estamos a ver isso 

para fazer esse estudo. Agora eu não vou gastar mais duzentos mil euros 

para passado um mês ter exatamente a mesma situação que tinha antes. 

Relativamente ao posto de atendimento da Cruz Vermelha, estamos a 

trabalhar com a associação. Vou ter na segunda-feira que vem uma 

reunião com a ARS, porque isto é responsabilidade da ARS, não é da 

Câmara. A ARS, e muito bem, faz protocolos com a Cruz Vermelha, a 

Associação do Farol e durante o verão tem um posto a funcionar no Farol. 

Faz protocolos com a Cruz Vermelha e com a Culatra e, durante o verão, 

tem lá pessoas a trabalhar. Faz todo o sentido que a ARS faça os mesmos 

protocolos, no caso da Culatra que não se cinja de junho a setembro, 

porque se de junho a setembro esta lá muita gente, pessoas que vão lá 
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passar os dias, no resto do ano estão lá seiscentas ou setecentas pessoas. 

Portanto, faz todo o sentido e estamos a acompanhar isso e a tentar 

arranjar uma solução de imediato e a tentar que a ARS construa uma 

solução para o futuro. 

Relativamente à ponte da Ilha de Faro, a POLIS lançou o concurso e o que 

sei é que não houve candidatos, e está-se a estudar com as empresas que 

de alguma forma foram buscar os cadernos, a estudar a hipótese de fazer 

um ajuste direto com alguma das empresas. Se não for possível isso, 

vamos ter que estudar uma segunda solução. Muito obrigado.»     

O Membro da AM Carlos Alberto (PS) – «Registei que de facto é 

compatível a utilização da Pista de Atletismo com a utilização do futebol. 

Registo e espero que daqui a um ano não venha a acontecer que a zona do 

tartã esteja danificada pelos pitons das botas de futebol. Tenho dito.» 

 O Membro da AM Tatiana Gouveia (PS) – «Sr. Presidente, eu tenho lido 

na comunicação social e nalgumas redes sociais, por responsáveis deste 

município, que a ponte vai ser inteiramente financiada pelo Município de 

Faro. Sr. Presidente, diga-me de forma muito direta: isto é verdade ou é 

mentira? Volto a repetir: inteiramente pelo município de Faro. Verdade ou 

mentira?» 

Presidente da Câmara Municipal – «Eu sei o que é que a Dr.ª Tatiana 

quer que eu diga, mas eu vou responder de outra forma.  

É mentira que o Governo tenha posto algum dinheiro na Ponte da Praia de 

Faro.  

Não é verdade – se alguém disse isso, eu não disse – que o município 

esteja a cobrir os três milhões e meio que está previsto na ponte. Também 

digo isso.  

É mentira que o Governo tenha posto algum dinheiro para a Ponte da 

Praia de Faro – ponto um. 

Ponto dois – não é verdade que o município tenha alocado os três milhões 

e meio que está previsto para a ponte. É mentira que a ponte seja paga 

integralmente pelo município.  

Eu explico, embora eu saiba que não vai servir de nada, mas eu explico. 

Quando o programa da POLIS foi concebido, eu não estava cá, o que sei é 
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porque li e porque vi. O que estava previsto era que a ponte custasse três 

milhões de euros, salvo erro, e que o município colocava 30% desse valor. 

No capital social do município está lá incluído, foi contabilizado três 

milhões cento e cinquenta mil euros e nestes três milhões cento e 

cinquenta mil euros está lá incluído novecentos mil para a ponte. 

Então e de onde é que vinham os outros dois milhões e cem? Eram para 

ser financiados, como todos os outros projetos, por Fundos Comunitários, 

pelo PO SEUR, isto foi o que lá estava. Quando chegou à altura do 

financiamento, o PO SEUR disse: não, não isso não é elegível! E portanto, 

a POLIS só lá tinha novecentos mil euros, faltava dois milhões e cem, que 

ninguém cobriu. E por isso é que não se executou nada, nem no tempo do 

Engº Sócrates, nem no tempo do Passos Coelho, nem no tempo do atual 

Governo.  

Quando se chega a 2016 ou 2017, estamos a encerrar a POLIS, que está 

neste momento em fase de liquidação, chega-se à conclusão que há dez ou 

onze milhões de saldo. Porque é que há saldo? Porque há um conjunto de 

obras que se a ponte tivesse sido executada com financiamento se calhar 

tínhamos isso. Como no último Quadro Comunitário houve, como sempre, 

fraca execução, quando se chegou ao fim do Quadro Comunitário 

começou-se a aumentar a comparticipação da União Europeia e portanto 

projetos que inicialmente tinham comparticipações a sessenta e a setenta 

por cento, passaram a oitenta, a oitenta e cinco e até noventa por cento. 

Ora isto, permitiu que no final houvesse saldo, porque ninguém pôs lá 

mais dinheiro, a Câmara pôs lá três milhões cento e cinquenta mil euros – 

que pagámos em 2017, porque pedimos empréstimo ao BPI, portanto esse 

já está arrumado. O Estado também pôs lá a comparticipação que tinha. 

E portanto o Estado não pôs dinheiro nenhum para a ponte, o que 

aparece e muito bem, é preciso dizer as coisas com a verdade, com esta 

questão de no final termos ali, grosso modo, dez milhões, foi feita uma 

proposta pelos municípios ao acionista maioritário, que é o Governo, e que 

aceitou. Muito bem, tem que se dizer isso.  

Qual foi a proposta? A gente vai encerrar a POLIS, há aqui dez milhões 

que sobraram dos diversos projetos, não vamos devolver isto aos 

acionistas! Então, a proposta foi dividir aqueles dez milhões pelos quatro 

municípios. E, com isso, fazendo a divisão por um projeto de Tavira, um 
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projeto de Olhão (que está agora em execução), um projeto em Loulé e um 

projeto em Faro, chegou-se à conclusão que os novecentos mil euros que a 

gente já lá tinha, mais a parte dessas sobras, ainda faltava quinhentos mil 

euros, foi por isso que a gente pôs lá mais quinhentos mil!  

A seguir fez-se um concurso e chegou-se à conclusão que dois e meio era 

pouco. Então, era preciso mais um milhão. Quem é que o pôs? O 

município, e foi aí que se fez o protocolo. Ou seja, novecentos mil euros 

iniciais, mais meio milhão, mais um milhão, dá dois milhões e 

quatrocentos. A gente lança o concurso por três e meio.  

A POLIS tem ganhos nos processos que tem, não me vai dizer que foi o 

Governo que lá pôs esses novecentos mil euros. O Governo tem um 

mérito, como aconista maioritário concordou, porque podia ter dito: não 

fazemos mais obra, acabou, há esse dinheiro, divida-se pelos acionistas na 

proporção que lá tem e o assunto está arrumado. Estes é que são os 

factos...»  

O Membro da AM Tatiana Gouveia (PS) – «Permita-me só dizer-lhe, com 

o devido respeito, Sr. Presidente, que considero verdadeiramente uma falta 

de intelectualidade política vir para a comunicação social escrever o tipo 

de coisas que têm sido escritas. Câmara Municipal de Faro sim! No jornal, 

naquele pasquim propagandístico, feito pela Câmara Municipal de Faro, 

está lá. 

Vou só terminar dizendo apenas que acho que isto é a moda das “fake 

news”, desta feita sai do Trump para vir para a Câmara Municipal de 

Faro.  

Muito obrigada pelo seu esclarecimento Sr. Presidente e agradecia, já 

agora, que fosse feito um esclarecimento público relativamente a esta 

situação.  

Muito obrigada.»  

Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Antes de 

encerrarmos a reunião temos que ler a minuta da ata. 

A Mesa gostava de informar que, de acordo com a última conferência de 

representantes, ficou decidida uma sessão extraordinária sobre a Zona 

Ribeirinha para o dia 15 de março, mas devido a imprevistos do Sr. 

Presidente da Assembleia foi reagendada para o dia 25 de março.» 
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Seguidamente a Presidente da Assembleia em exercício, 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, a Presidente da Assembleia Municipal em 

exercício, deu por encerrada a sessão. 

 

Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser devidamente assinada. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

O Primeiro Secretário                                 O Segundo Secretário 

 


