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ATA Nº. 03 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete, 

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

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

sob presidência do Presidente da Assembleia, Luís Miguel da Graça Nunes, 

com a presença da 1.ª Secretária, Ilda Maria Lita Pereira da Silva e do 2.º 

Secretário, João Manuel Bento Mota Lopes, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: 

1– Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à 1.ª Revisão ao Orçamento de 2017 do 

Teatro Municipal de Faro – Serviços Municipalizados – Proposta n.º 

830/2017/CM;  

2– Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento 

para 2018 – Proposta n.º 838/2017/CM; 

3– Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao Regulamento de Gestão do Parque 

Habitacional do Município de Faro – Proposta n.º 841/2017/CM; 

4– Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao Regulamento de Execução Programada de 

Planos Territoriais do Município de Faro – Proposta n.º 804/2017/CM; 

5– Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para aprovação do Plano de Pormenor do Largo Dr. 

Francisco Sá Carneiro e a respetiva Declaração Ambiental – Proposta n.º 

828/2017/CM; 

6– Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal respeitante à adenda ao contrato n.º 19/2013 – 

Concessão de um sistema de transporte público de interesse turístico em 

comboio rodoviário – Proposta n.º 832/2017/CM; 

7– Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal respeitante ao pedido de alteração e ampliação de 

unidade hospitalar, em nome de Hospital Particular do Algarve, S.A. – 

Proposta n.º 840/2017/CM; 
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8– Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à formalização da adesão do Município de 

Faro à Associação Conferência das Cidades do Arco Atlântico – Proposta 

n,º 843/2017/Câmara Municipal. 

 

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

estavam presentes os seguintes membros: 

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

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

Luís Miguel da Graça Nunes (PS); Teresa Alexandra Viegas Correia 

(PSD); Ilda Maria Lita Pereira da Silva (PS); Pedro Gonçalo Custódio 

Valente (CDS); Carlos Alberto (PS); Manuel Francisco Botelho Agulhas 

(CDU); Tatiana Henriques Homem de Gouveia (PS); Ana Lúcia Silva de 

Passos (PS); José Vítor da Silva (PSD); Augusto Arnaldo Nunes Otero 

Taveira (BE); Dora Sofia de Oliveira Ferreira de Melo (CDS); Susana 

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

(CDU); Paulo Sérgio de Jesus Baptista (PAN); Nuno Filipe de São José 

Esteves (PSD); João Manuel Bento Mota Lopes (PS); Cátia Susana da 

Palma Morais Gomes (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 de Freguesias Sé/S. Pedro); 

Steven Sousa Piedade (PSD – Presidente da Junta de Freguesia do 

Montenegro); José António Viegas Leal Jerónimo (PS – Presidente da 

União de Freguesias Conceição/Estoi) e Sérgio Vicente dos Santos 

Martins (CDU – Presidente da Freguesia de Stª. Bárbara de Nexe). 

Não estavam presentes: 

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

Portada (PS); Teresa Alexandra Viegas Correia (PSD); Rita Maria de 

Carvalho Salgado Garcia e Costa (PSD); e Dora Sofia de Oliveira Ferreira 

de Melo (CDS). 

Foram presentes os seguintes pedidos de justificação de falta e 

substituição. 
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- Do membro do grupo municipal do PSD, Rita Maria de Carvalho 

Salgado Garcia e Costa, um pedido de substituição na presente reunião, 

por motivos pessoais, tendo sido substituída pelo elemento a seguir na 

lista do Partido Social Democrata, Berta Paula Brito Cruz Silva Dias. 

- Do membro do grupo municipal do PSD, João Manuel Camacho 

Gameiro Alves, um pedido de substituição na presente reunião, por 

motivos pessoais, tendo sido substituído pelo elemento a seguir na lista 

do Partido Social Democrata, Tiago Botelho Martins da Silva, que após 

tomar posse tomou lugar na respetiva bancada.  

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

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

pessoais, tendo sido substituído pelo elemento a seguir na lista do 

Partido Socialista, Luís Miguel Neves.  

 

Estavam presentes junto à Mesa:  

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

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

Vereadores do PSD, Sophie Matias; Adriano João Leal Cardoso Guerra; 

Carlos Jorge Matias Gonçalves Baía, bem como os Vereadores do Partido 

Socialista, António Paulo Jacinto Eusébio; Carlos Miguel Bento Sengo da 

Costa e Carlos Pedro Sousa Gordinho. 

 

Dado existir quórum, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal declarou 

aberta a reunião. 

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – Esta é uma sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal, não temos período Antes da 

Ordem do Dia e não temos período para o Público. Se me permitirem, 

passava a ler a Ordem de Trabalhos… 

Tem então a palavra o senhor membro da Assembleia Municipal do 

PS…» 
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O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) - «Sr. Presidente, não é um 

caso, é apenas uma questão que fica no sentido de passar a mensagem 

de que isto não se pode voltar a repetir. No passado dia catorze, na 

reunião de líderes, apareceu um membro do PSD que hoje tomou posse, 

o Sr. Tiago Silva, para representar o PSD nesta reunião de líderes. Não 

podia, mas nós autorizámos que ele permanecesse nessa reunião de 

líderes com o consenso de todos. 

Segundo caso: o Sr. Tiago Silva entregou dois requerimentos a pedir a 

suspensão do mandato, quer do Sr. Deputado Cristóvão Norte, quer da 

Deputada Cátia Gomes. Tomei conhecimento que o Cristóvão Norte já 

comunicou aos serviços da Assembleia Municipal que retomava as 

funções. Este documento entrou nos serviços no dia 14/12 e ele pedia a 

suspensão de trinta e um dias, com a data de 22/11. Vinha aqui 

levantar algumas questões de funcionamento, que nunca aconteceu, ao 

longo destes anos todos de democracia, em que aparece um 

representante de uma força política a representar a Assembleia 

Municipal e que não tinha tomado posse. 

Que sirva de exemplo. E estas comunicações de suspensão do mandato 

são enviadas por e-mail para os serviços para que os serviços possam 

comunicar os suplentes para poderem tomar posse. É assim que tem 

sido a prática, ao longo do tempo, e está aqui o Sr. Deputado Vítor Silva 

que é testemunha que é assim o procedimento. Portanto, nós vamos 

deixar, mas esperemos que isto não se volte a repetir. Tenho dito.» 

 

O membro da AM, Sr. Cristóvão Norte (PSD) - «Muito obrigado, Sr. 

Presidente. Boa noite a todos.  

Permitam-me, em traços muito gerais, responder ao Sr. Deputado 

Carlos Alberto. Como ele disse e bem, não se trata de um caso, é 

mesmo uma questão completamente insignificante e menor, mas eu 

queria registar a seguinte circunstância: a partir do momento em que 

têm lugar suspensões de mandato, tal qual o grupo parlamentar do PSD 

formulou, aquando dessa reunião de líderes, isso facto, dá-se a tomada 

de posse do membro que é subsequente na lista.  
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Ora, o membro subsequente na lista era o Deputado Tiago Botelho, 

visto que houve dois membros do PSD que pediram a suspensão do 

mandato e portanto não carece de um ato formal de tomada de posse, 

apenas de um ato material de tomada de posse, porque obviamente não 

pode haver vacaturas de cargo nos cargos dos deputados municipais, 

ou seja, a partir do momento em que se apresenta uma suspensão de 

mandato, ainda que não haja nenhum ato formal da Mesa dirigido a 

esse efeito, obviamente que produz, desde logo, efeito a tomada de posse 

do deputado em causa, ainda que ela venha a ser formalizada na 

reunião da Assembleia Municipal imediatamente subsequente. Quanto 

ao outro aspeto, também sem significado, eu julgo que sempre – os 

serviços eventualmente poderão atestar da precisão daquilo que eu vou 

dizer – nós aqui sempre utilizamos em formato papel as suspensões do 

mandato. Aliás, o grupo parlamentar do PSD continua a fazê-lo. 

Portanto, conquanto elas sejam entregues em tempo, como o senhor 

deputado saberá, nós também tanto podemos suspender o mandato 

como revogar essa suspensão e portanto julgo que não houve aqui 

nenhuma irregularidade, mas teremos toda a atenção para que não 

cause tamanho melindre na bancada do Partido Socialista esta nossa 

prática. Muito obrigado.» 

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal - «Muito obrigado. Fica 

então esclarecida essa questão.  

Antes de ler a ordem de trabalhos, queria só informar os membros da 

Assembleia Municipal e também o público presente, a quem saúdo e 

dou as boas noites, de que foram pedidos esclarecimentos e informação, 

quer do público quer da Assembleia Municipal, à Câmara Municipal de 

Faro, quem tem a ver com o relatório do estatuto da oposição, com a 

situação da proposta apresentada e aprovada em sessão da Assembleia 

Municipal de 17 de novembro passado, sobre o dia municipal da 

igualdade; um requerimento do membro da Assembleia Municipal, do 

grupo do Partido Socialista Ana Passos, sobre o Conselho Municipal de 

Segurança. E fomos também recetores da resposta da Câmara 

Municipal ao munícipe David Nunes, sobre a correção da placa 

toponímica que tem a ver o Guelhim, se é com “e”, se é com “i”. 
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Passava então a ler a ordem de trabalhos para esta sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal: 

Ponto 1– Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à 1.ª Revisão ao Orçamento de 2017 do 

Teatro Municipal de Faro – Serviços Municipalizados – Proposta n.º 

830/2017/CM;  

Ponto 2– Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento 

para 2018 – Proposta n.º 838/2017/CM; 

Ponto 3– Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao Regulamento de Gestão do Parque 

Habitacional do Município de Faro – Proposta n.º 841/2017/CM; 

Ponto 4– Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao Regulamento de Execução Programada 

de Planos Territoriais do Município de Faro – Proposta n.º 

804/2017/CM; 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para aprovação do Plano de Pormenor do Largo Dr. 

Francisco Sá Carneiro e a respetiva Declaração Ambiental – Proposta n.º 

828/2017/CM; 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal respeitante à adenda ao contrato n.º 19/2013 – 

Concessão de um sistema de transporte público de interesse turístico em 

comboio rodoviário – Proposta n.º 832/2017/CM; 

Ponto 7– Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal respeitante ao pedido de alteração e ampliação de 

unidade hospitalar, em nome de Hospital Particular do Algarve, S.A. – 

Proposta n.º 840/2017/CM; 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à formalização da adesão do Município de 

Faro à Associação Conferência das Cidades do Arco Atlântico – Proposta 

n,º 843/2017/Câmara Municipal. 
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Antes de iniciar a ordem de trabalhos, se me permitem queria 

cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro e felicitá-

lo pela eleição para a Direção Nacional da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses e desejar-lhe em nome da Assembleia 

Municipal, os maiores sucessos na Direção da ANMP.  

E, se todos estamos de acordo, dava então a palavra ao Sr. Presidente 

para introduzir o ponto 1 da ordem de trabalhos.» 

 

PONTO Nº. 1 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à 1.ª Revisão ao Orçamento de 2017 

do Teatro Municipal de Faro – Serviços Municipalizados – Proposta 

n.º 830/2017/CM (Doc. nº.01) 

 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal - «Muito obrigado, Sr. 

Presidente. Antes de mais, cumprimento a Mesa, na pessoa do Sr. 

Presidente agradecer as palavras sobre a eleição para a Associação 

Nacional de Municípios. 

Cumprimento também todos os membros da Assembleia Municipal, 

neste novo mandato, na medida em que na última reunião, que foi a 

primeira do mandato, não pude estar presente. Desejar a todos um 

excelente mandato. 

Cumprimento também todos os munícipes aqui presentes nesta 

reunião. 

Em relação ao ponto 1 da ordem de trabalhos, que é uma revisão ao 

orçamento dos serviços municipalizados do Teatro Municipal, o que 

consta é, ao fim e ao cabo, a incorporação do saldo da gerência do ano 

de 2016, no valor de 59.702 euros, para fazer face a um conjunto de 

aquisições que se mostraram necessárias. Daí, o que se pretende é 

aprovar esta primeira revisão orçamental. Muito obrigado.» 

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal - «Está aberta a discussão.» 



Ata n.º 03 Assembleia Municipal de Faro              8 
22/12/2017 
 

Não havendo inscrições para a votação deste ponto, foi o mesmo posto à 

votação, obtendo-se o seguinte resultado: 

Votação 

Votos a favor – 28 (12PS; 1BE; 1PAN; 1PPM; 02CDS; 1MPT; 10PSD) 

Abstenções – 03 (CDU) 

Votos Contra – 00 

 

Face ao resultado obtido, o ponto 1 foi aprovado por maioria, sendo o 

seguinte o texto da deliberação. 

“DELIBERAÇÃO 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, a Assembleia Municipal de 

Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre dos Paços do Município, apreciou e 

votou a 1.ª Revisão ao Orçamento de 2017 do Teatro Municipal de Faro – Serviços 

Municipalizados – Proposta n.º 830/2017/CM, e respetiva documentação de suporte, conforme 

solicitado no ofício nº. 015734, de 05/12/2017, da Câmara Municipal de Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  

Votos a favor – 28 (12PS; 1BE; 1PAN; 1PPM; 02CDS; 1MPT; 10PSD) 

Abstenções – 03 (CDU) 

Votos Contra – 00 

Aprovado por maioria.” 

 

PONTO N.º 2 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2018 – Proposta n.º 838/2017/CM (Doc. nº. 02) 

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal - «Dava a palavra ao Sr. 

Presidente da Câmara Municipal para introdução deste ponto…» 

 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal - «Muito obrigado. 

A Proposta nº 838 tem a ver com as GOP e o Orçamento para 2018. Em 

termos da sua elaboração, pretende-se continuar a consolidação 
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financeira do município; dar continuidade ao Faro Requalifica 3, aliás 

este orçamento – e já explico porquê – em termos de obras a única coisa 

que tem é aquilo que já estava previsto no orçamento de 2017, com 

despesa plurianual, à exceção de um item, apenas, que é o pontão para 

o Centro Náutico, que não estava previsto e que se colocou aqui para 

ver se conseguimos, logo no início, dar andamento aos procedimentos 

para ver se no verão conseguimos ter esse mesmo pontão. De resto tudo 

o que está neste orçamento é aquilo que já estava previsto, na medida 

em que estamos a falar de um orçamento que tem uma quebra de 

receita de cerca de um milhão e meio relativamente ao ano passado, 

fruto da redução do IMI, que foi aprovado na primeira reunião de 

Câmara deste mesmo mandato e teve aqui a sua aprovação também na 

última reunião, e portanto, o orçamento que estamos a propor aqui 

comporta cerca de 37 milhões, de receita. Esta receita é calculada com 

base, praticamente todas as rubricas, à exceção daquelas que vêm do 

orçamento de Estado, todas as outras são calculadas com as médias 

dos últimos 24 ou 36 meses do orçamento do município. Como veem há 

aqui um milhão e meio, praticamente, de receita a menos, que tem a ver 

com a redução de IMI e, também, da bonificação que se dá às famílias 

numerosas, também no IMI.  

Em termos de despesa, o que se propõe é distribuir essa previsão da 

receita pelas diferentes rubricas, desta forma que aqui se apresenta.  

Portanto, o que se pretende é submeter à Assembleia Municipal (já foi à 

Câmara) as GOP do Município e do Teatro, o mapa de pessoal, o 

orçamento, a assunção de compromissos plurianuais pela Câmara, e a 

delegação no Presidente da Câmara da assunção de compromissos 

plurianuais até ao limite previsto, e que já estão de alguma forma 

vertidas aqui na proposta que se apresenta. 

Muito obrigado.» 

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Estão abertas as 

inscrições para este ponto.» 
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O membro da AM, Sr. Tiago Botelho (PSD) - «Sr. Presidente da 

Assembleia, muito obrigado. Srs. Deputados, cumprimento o Executivo 

municipal, o Sr. Presidente e os Srs. Vereadores, estimado Público. 

Dizer-lhes que o orçamento do município de Faro para o ano de 2018 

vem confirmar o porquê de os farenses terem entendido reforçar a atual 

maioria do Executivo municipal e o porquê, também, de terem 

entendido dar maior expressão aos representantes que nesta 

Assembleia suportam o Executivo e, numa palavra, rigor. O mesmo 

rigor que acompanhou quem, desde 2009, assumiu a realidade de 

frente, reconheceu a necessidade de reequilibrar as contas, se 

submeteu a regras apertadas e hoje pode trazer um novo orçamento, 

livre de resgates. 

Em 2017, fruto da credibilidade alcançada, o município pôde livrar-se 

das malhas apertadas e conseguiu financiar-se a um custo inferior, 

libertando dinheiro, que iria para juros, para apoiar a sua atividade. Na 

verdade, fez uma reestruturação da dívida, um conceito tão grato a 

alguma esquerda, para pagar menos juros, mas para pagar o capital 

devido como pessoa de bem. 

Chegaremos ao final de 2018, previsivelmente, com uma dívida a 

entidades financeiras de menos 49% do que a existente em 2009, 

passando de 4,4 para 20,6 milhões de euros, ou seja, em 2009 a dívida 

a Bancos era superior ao orçamento que hoje iremos aprovar. 

Como pessoa de bem que é, o município paga hoje a fornecedores a 56 

dias, contra os quase cem dias em 2009. 

Como pessoa de bem que é, o município reduziu a sua dívida a 

fornecedores em 85% relativamente a 2009. Nesse ano, a dívida a 

fornecedores representava 12% do orçamento anual; hoje, representa 

3%. Isto significa que se fazem as coisas sem ser com o dinheiro dos 

outros. 

Este Executivo propõe-se assegurar o bom funcionamento do município 

com menos 13% de gastos com pessoal do que em 2009, recordando-se 

que estão já repostos os vencimentos da função pública. 

O orçamento de 2018 testemunha um maior dinamismo da economia 

local.  
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Ultrapassada a crise, esperamos receber mais 22% de cobranças de 

impostos sobre a transação de imóveis e, todos o constatamos, há mais 

atividade, por outro lado há mais negócio, o turismo cresce e quem 

aplicou poupanças na compra de imóveis consegue, hoje, colocá-los no 

mercado do arrendamento. 

A cidade reabilita-se e as freguesias interiores estão mais habitadas. 

Muitos escolhem Faro para residir e para visitar. 

Sabemos que no início do ano este orçamento terá a sua plena 

tradução, com a transição do saldo de gerência de 2017. Aí, ficará 

fechado o quadro final de investimento para os próximos tempos e 

teremos a confirmação de que estamos num ciclo de um novo regresso 

ao crescimento das infraestruturas, alavancado no desenvolvimento 

social e económico, mas com bases firmes de contas públicas sãs.  

E já o sabemos: este orçamento incorpora boas notícias para as famílias 

farenses. A taxa de imposto sobre os imóveis é mais baixa. Muitas 

famílias foram optando por comprar casa, mesmo tendo baixos 

rendimentos. Na realidade, essas famílias pagam uma renda aos 

bancos, ou, como pessoalmente prefiro considerar, essas famílias estão 

a fazer uma poupança para o futuro, em prestações mensais que as vão 

entregando aos bancos. E, por isso, pagar menos IMI é ajudar os 

farenses a viver melhor. 

Adicionalmente, também já o sabemos, protegemos quem divide o seu 

rendimento mensal com mais elementos no agregado familiar. O 

coeficiente familiar no IMI é uma ajuda inegável para quem acredita em 

Faro para seu futuro e para o futuro da próxima geração. 

No âmbito ainda do IMI, deixamos um repto ao PCP, ao PEV ao PAN e a 

quem, no fundo, suporta este Governo, porque sabendo nós que o PS 

optou por recusar as boas propostas da oposição em sede de orçamento 

de Estado – boas ou más – pelo que não nos resta outra opção senão a 

de apelar a quem consegue fazer a geringonça funcionar. Hoje, com a 

realidade de um apartamento de classe média (média/baixa) paga-se 

duzentos e cinquenta euros de IMI por ano, o que num rendimento, por 

exemplo, de uma família com 1300 euros representa cerca de 20% do 

seu orçamento. É muito. Desafiamos: proponham o pagamento em 

prestações mensais do IMI, porque não? O município terá de fazer as 
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suas contas e ajustar-se a receber a coleta do IMI em prestações 

mensais, mas nada será complicado para as suas finanças. E, por outro 

lado, os cidadãos agradecem. 

Achamos que poderemos conseguir convencer-vos desta boa medida e 

fazer com que convençam o Governo a aceitar os méritos desta nossa 

sugestão. 

Por fim, o futuro: somar esperança ao rigor é o que se segue. Do nosso 

lado, representamos os farenses nesta Assembleia e sabemos que o 

executivo camarário contará com o apoio desta bancada e com o apoio 

destes representantes e, também, com a nossa consciência crítica.  

Estaremos atentos ao bom cumprimento deste orçamento, em especial 

as propostas de investimento e apoio na área social, educativa e 

desportiva que apresentam. 

Afirmaremos a nossa voz livre para acompanhar, suportar, mas também 

para criticar o que for feito e o que for necessário fazer. O nosso 

compromisso é com Faro e com quem nos elegeu. Confiamos que o 

Executivo está à altura do mandato que os farenses lhe deram.  

Esperamos que todos os que representamos nesta casa os cidadãos de 

Faro, comunguem também desta nossa visão. Da nossa parte, faremos 

este percurso com todos os eleitos, porque criticar construtivamente é 

querer o melhor para o coletivo, independentemente da cor da camisola. 

E a cor da nossa camisola é Faro. 

Obrigado.» 

 

O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) - «Boa noite.  

De facto, deixo aqui o benefício da dúvida em relação a esta 

intervenção, que foi de facto de quem não acompanhou a gestão da 

Câmara e as propostas do Partido Socialista no que concerne ao IMI. 

Mas não vou aqui entrar nesta discussão. O Sr. Deputado Tiago 

“apanhou agora a bicicleta” e já quer chegar à meta demasiado 

depressa… 

Vamos entrar aqui na questão do orçamento, que é aquilo que nos 

interessa.  
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O orçamento é um instrumento de estratégia e de gestão política, no 

sentido em que é nele que são vertidas as principais linhas de 

orientação, de desenvolvimento, de afirmação do nosso concelho e, logo, 

de investimento/despesa. 

Com este “novo” ciclo político mantém-se tudo “mais do mesmo”, 

continuamos a não vislumbrar uma afirmação estratégica para o 

concelho, uma ambição e inovação, nem o desígnio estratégico – para 

onde queremos ir? Onde queremos apostar? Como pretendemos ser 

conhecidos? 

Ah! Um concelho com menos dívida, mas com tudo para realizar, só 

apostando na animação, festas e mais festas e numa requalificação 

urbana pontual e descoordenada, disfuncional, alteradora das 

principais características urbanísticas, de gosto duvidoso e que evolui 

de acordo com as tendências da clientela política, que assenta a base da 

direita. 

As Grandes Opções do Plano são, neste sentido, um documento 

meramente técnico e justificativo da forma de distribuição de recursos 

da Câmara. A Câmara apenas deixa acontecer o que está em curso, não 

há nada a inovar. A inovação que existe neste orçamento, de facto é 

uma ofensa aos farenses. Quando se tem numa rúbrica para habitação 

social cinquenta euros; quando se tem numa rúbrica para aquisição de 

terrenos quinhentos euros para fogos a custos controlados, de facto isto 

é um embuste de orçamento.  

O ano passado os senhores deram às instituições de solidariedade 

social, seiscentos e trinta e nove mil euros. Sabe quanto é que têm 

neste orçamento este ano? Têm vinte e oito mil euros. De facto, isto é 

um orçamento de embuste. Este orçamento é mesmo um embuste. 

No entanto, em termos financeiros globais, está um orçamento mais 

“arrumado”, mas mais pobre na ação política sem ser claro quanto à 

dívida, e menos participativo, revelando uma “aterragem” à realidade 

face aos tempos áureos que Faro soube resolver problemas essenciais à 

sua dinâmica e ao seu futuro. Com este orçamento Faro recua, não 

progride e “Faro merecia muito mais”. 
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No processo de auscultação por parte da Câmara aos partidos da 

oposição e para cumprir o estatuto da oposição, comunicou (pelo menos 

à bancada do Partido Socialista) que gostava de ouvir a posição do 

Partido Socialista. Recebemos a comunicação da parte da manhã, para 

estar aqui à noite. E assim se cumpriu, nessa reunião apenas foi 

comunicado as receitas e a despesa e ficámos por aqui. De facto é uma 

forma muito correta de ouvir os partidos da oposição... Mas não vamos 

arranjar aqui um “cavalo de batalha” em relação a isto, mas quem o faz 

é que lhe deve pesar na consciência, que não é este tipo de auscultação, 

nem este tipo de posicionamento que quer estabelecer com esta 

Assembleia Municipal em que os senhores não estão em maioria. E os 

senhores só estão no poder porque de facto ganharam as eleições mas 

com acordos, que sozinhos não ganhavam, podem ter a certeza. 

Tenham a coragem de assumir e irem a votos sozinhos. 

Em relação a investimentos no orçamento para 2018 – isto é o que está 

escrito no orçamento, eu não estou a inventar – são as três salas da 

Escola EB1 do Bom João; é a recuperação do pontão do Centro Náutico, 

onde já se gastou cerca de seiscentos e oitenta e dois mil euros e agora 

vamos investir na reparação do pontão mais cento e oitenta mil euros; e 

o Polidesportivo da Conceição, trezentos e sessenta mil euros. Quer 

dizer um Pavilhão Polidesportivo que há décadas que é desejado na 

Conceição, é metade daquilo que os senhores gastaram no Centro 

Náutico na Praia de Faro...  

Este orçamento, com a participação da Ambifaro, mais parece ser um 

plano de atividades de uma agência promotora de eventos e de medidas 

avulsas. 

Relembro que a Ambifaro tem mais um ano com uma gestão negativa, 

corre riscos de… E já não vai correr esses riscos porque iniciativas que 

eram da competência da Ambifaro nos últimos anos, vai passar para a 

gestão da União de Freguesias de Sé/S. Pedro. Portanto, é de facto um 

golpe de teatro para salvar a Ambifaro e nós que estamos atentos, 

reconhecemos sim senhor, bem-haja a esta iniciativa. Pelo menos 

mantém a Ambifaro viva, porque senão a Câmara tinha que arranjar 

outra solução. 



Ata n.º 03 Assembleia Municipal de Faro              15 
22/12/2017 
 

São opções. E a maioria tem toda a legitimidade para as tomar. Mas 

falta sobretudo a este documento uma estratégia de desenvolvimento 

coerente, estruturada e sustentável do Concelho. Essa é a sua principal 

omissão. 

Não merece a nossa concordância, este Orçamento e estas Grandes 

Opções do Plano. 

Estranho município liderado pela direita, então nos idos de 2011, em 

tempo de graves dificuldades financeiras, o governo do PS autorizou e 

financiou a Câmara Municipal de Faro a adquirir um terreno para a 

construção de mais de 50 fogos de habitação social e desde então, o 

terreno pago ao privado que o conseguiu vender, nem sequer se 

apresentaram os respetivos projetos para a sua construção. 

O Presidente Bacalhau sabe do que estamos a falar, pois foi ele quem 

participou na escritura do negócio e conseguiu com esse Governo que 

essa verba não fosse contabilizada para os limites do endividamento da 

Câmara. Isto é bom lembrar, para quem chega agora 

Serviu a quem? De certeza que não às famílias que ainda não 

conseguiram acesso a habitação condigna. Nem se diga que não houve 

financiamentos para apoiar a construção, pois de certeza que não os 

haverá sem projetos realizados, nem propostas ao Governo anterior nem 

ainda à atual Secretária de Estado da Habitação deste, que há pouco 

visitou Faro. 

Os orçamentos municipais do mandato anterior foram dotados de 

verbas suficientes para a reabilitação, para a colocação no mercado de 

casas devolutas recuperadas. Cofres cheios, então, vontade nenhuma. 

Resultado – nem uma casa municipal recuperada, nem uma adquirida 

para o mercado social. 

Onde está a marca social deste executivo, que prometeu na campanha? 

Isto é tudo uma questão ideológica; eu também compreendo que esta 

questão da habitação social, tudo o que é social, é tudo uma questão 

ideológica que não se identifica muitas vezes com o vosso 

posicionamento. 

Política social que se marca pela indiferença e pelo sistemático passa-

culpas de quem não tem ideias e sabe afinal usar o dinheiro para 
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prioridades, outras, que mais lhe interessam para impressionar os 

eleitores no curto-prazo. 

Neste orçamento continua a política do faz de conta. Já não há 

desculpa para tanto desinteresse. O PS não pactuará com este caminho 

de renovada desesperança para quem mais precisa de habitação social. 

Sr. Deputado e em relação aos investimentos? Então o cemitério, que 

está uma lástima, já viu a verba que está prevista para o Cemitério Boa 

Esperança? De facto, isto envergonha todos os farenses! Afinal o que é 

que se passa com o cemitério novo? Há soluções? O que é que se passa 

com o crematório? São estas coisas que dão que falar, é isto que 

interessa ao cidadão farense. Não é essa questão de menos dívidas.  

E já agora, o senhor focou aí muito a questão da redução com despesas 

do pessoal. Não é verdade! Volto a repetir, não é verdade! No orçamento 

para 2018 está previsto catorze milhões cento e sessenta e nove mil 

euros. Sabe qual foi o orçamento de 2017? Foram treze milhões 

quatrocentos e cinquenta e nove mil euros. Em 2016 foram treze 

milhões trezentos e nove. Portanto, para 2018 há mais 5% em 

vencimentos. Nós sabemos como… E há dias ficámos surpreendidos, 

pois veio um membro que já foi Presidente de Câmara de Vila Real de 

Santo António, para fazer a gestão do PDM de Faro. De facto é 

surpreendente, uma inteligência rara, quando vocês tinham uma 

pessoa que estava a coordenar e que estava a fazer um excelente 

trabalho na gestão do PDM, foi necessário chamar uma pessoa de fora. 

Tenho dito.» 

 

O membro da AM, Sr. Botelho Agulhas (CDU) - «Em primeiro lugar, 

boa noite a todos os presentes. 

Iria colocar aqui algumas questões sobre o orçamento.  

Justamente, Sr. Presidente (e em nosso entender é assim que as coisas 

se colocam), quando se podia esperar para 2018 um plano e orçamento 

que marcasse o virar de página do exercício do mandato anterior, 

marcado de facto por alguns constrangimentos que produziram 

insuficiências, como se sabe, mas também de questões de gestão que 

nós levantámos aqui por várias vezes com as quais não concordávamos, 
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mas sobretudo esta questão dos constrangimentos produzidos por estes 

instrumentos, que têm de facto uma importância muito grande, que 

neste momento já não se verifica. E refiro-me à existência de 

instrumentos garrote que por opção política – porque eles não caíram 

aqui porque não tinham paraquedas – foram adicionados no mandato 

do PSD, do Sr. Macário Correia, em que o Sr. Presidente era vice-

presidente na altura, e que, já agora (aqui uma alfinetada que me 

parece importante), o Partido Socialista, através da abstenção, deixou 

passar. E foram o alibi para a tal situação que se produziu e que levou 

a problemas graves no concelho, naturalmente, e não se conseguiram 

dar passos maiores. Refiro-me ao Plano de Reequilíbrio Financeiro e, 

naturalmente, ao PAEL. 

O orçamento diminuiu relativamente ao orçamento anterior e, para 

além disso, também por opção político/partidária, este orçamento está 

marcado por algumas discrepâncias que no mínimo são injustas e que 

podiam ser diferentes. 

Hoje, não existindo essas condicionantes financeiras que esses 

instrumentos colocavam, e toda a campanha eleitoral é feita nesse 

sentido, recuperação das finanças da Câmara, uma situação que 

permite ir mais além, etc. etc. etc. e que agora, neste orçamento, se vê 

que afinal de contas a “montanha pariu um ratinho”… E fazendo 

também jus à propaganda (como diz a introdução do Plano) de um 

orçamento para todos. Naturalmente, não será um orçamento para 

todos. Um orçamento que regride, de vários pontos de vista. Não 

contempla verbas para habitação social – o que já se tinha avançado no 

orçamento anterior, por força da introdução das verbas da conta de 

gerência anterior, mas lá estava. Não reforça a verba para as freguesias, 

outra situação completamente injusta a ideia de se continuar a 

considerar as freguesias, nomeadamente as rurais, como parentes 

pobres do concelho, e que tanta coisa há por ali a fazer, era preciso que 

essa situação não ficasse desta forma. Não reforça as verbas para o 

associativismo. Não contempla medidas que, de vez, acabem com a 

injustiça salarial dos sapadores bombeiros. Não contempla verba que 

permita mais obras necessárias que contribuam para melhorar a 

qualidade de vida dos munícipes.  
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Regridem as verbas do orçamento em matéria de várias rubricas. Por 

exemplo, as verbas para as freguesias (como já disse) em contraste com 

o aumento de verbas de setecentos mil euros para a Ambifaro. Esta será 

também uma opção marcantemente político/partidária, se 

considerarmos que a Ambifaro tem tido uma componente que podemos 

considerar de eleitoralismo e que serve, de facto, quem tem o poder nas 

mãos. 

No mapa de pessoal é dado observar que vai desaparecendo o pessoal 

operário, o que significa menos resposta direta dos serviços e que para 

qualquer prego que seja necessário pregar, tem de se contratar uma 

empresa. 

Estas são situações que nós não podemos deixar de registar. 

Regista-se uma componente positiva, como é óbvio, que é a diminuição 

da percentagem da taxa de cobrança do IMI, de 0,45 para 0,4, o que em 

nosso entender, face ao martírio causado por anos de cobrança à taxa 

máxima, poderia ter ido mais além.  

Perante esta situação e por coerência com a nossa posição anterior em 

orçamentos de cariz semelhante (aliás, o próprio Sr. Presidente assim o 

afirma, que não é um orçamento diferente), somos obrigados, digamos, 

a manter aquilo que mantemos em posição de voto relativamente aos 

outros orçamentos, esperando que quando da primeira revisão 

orçamental, que inclua o saldo da conta de gerência anterior, seja 

possível corrigir algumas das opções erradas contidas neste documento. 

Mas atenção, e o Sr. Presidente sabe melhor do que eu em relação a 

isso, nem sempre os saldos das gerências anteriores são tão 

significativos como foram estes últimos, o que significa que se tem de 

dar passos noutro sentido e não ficar à espera do saldo, porque então é 

que não saímos da cepa torta jamais. 

Como se torna claro, este é o primeiro orçamento do mandato, 

significando que pode haver aqui uma outra opção. Esperemos que sim, 

porque assim sendo, independentemente dos efeitos que pode produzir, 

o povo poderia esperar nos orçamentos a seguir uma melhoria 

substancial. Faltam três orçamentos até às próximas eleições, portanto 

este não tem um grande significado eleitoral. Portanto, o Sr. Presidente 
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não deve estar muito preocupado, vamos ver depois o que é que vai 

acontecer… De qualquer das formas e em função daquilo que aparecer, 

a nossa posição será sempre em função da análise que fizermos e de o 

orçamento – que é o caso concreto que estamos a ver – poder, de facto, 

começar a servir os munícipes. 

Por agora, não podemos ter outra posição senão votar contra este 

documento.» 

 

O membro da AM, Sr. Augusto Taveira (BE) - «Boa noite a todos os 

presentes. 

Regozijo-me pelo reconhecimento do PSD de que as coisas estão 

melhores, logicamente também em Faro. Portanto, o diabo parece que 

fica remetido à falta de chuva. 

Neste orçamento, da análise que me foi possível fazer, verifico que há 

uma resposta muito pouco satisfatória relativamente à emergência 

social, que é uma questão importante e que, do meu ponto de vista, não 

é dada uma resposta satisfatória. E, por exemplo, veja-se a questão da 

habitação social e as verbas que estão dedicadas a isso; a questão dos 

sem-abrigo nem sequer é referida. 

Depois, em relação ao orçamento participativo, é verdadeiramente 

incipiente. No texto usa o termo “simbólico”, com um outro sentido 

daquele que efetivamente é, porque de facto o orçamento participativo é 

simbólico. 

Outra questão que não está devidamente contemplada é a questão do 

Plano de Mobilidade, já existe um estudo bastante exaustivo e penso 

que devíamos ter essa preocupação em Faro. Em particular 

relativamente aos Muni-Bus, penso que há queixas da população, 

relativamente à falta de informação quanto aos tempos de espera, devia 

haver informações sobre isso e nas paragens deve estar informação 

acessível aos utentes.   

Relativamente aos contratos de concessão para a alimentação nas 

escolas, eu pergunto se há preocupação do município, eu sei que na 

Assembleia da República já foi aprovada a possibilidade de os 

agrupamentos de escolas avaliarem a qualidade e a quantidade da 
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alimentação, mas penso que da parte do município também deveria 

haver essa preocupação. É uma questão que surgiu a nível nacional aos 

contratos de concessão para os privados e penso que Faro não fugiu à 

regra relativamente a essa prática. 

Outra questão que eu queria referir é a questão que foi motivo da 

campanha da coligação vencedora das eleições em Faro, que é a 

questão do cais comercial e de recreio. Havia essa proposta, já havia 

alguns desenvolvimentos e aquela zona das fábricas devolutas no Bom 

João, não me parece que haja uma resposta e acho que devia haver.» 

 

O membro da AM, Sr. Manuel Mestre (MPT) – «Boa noite a todos.  

Pegando numa frase “mais do mesmo”, mais do mesmo é bom! É bom 

ter mais investimento no associativismo e na cultura; é bom ter um 

crescimento da população com a fixação de famílias que escolheram a 

nossa cidade para residir e desenvolver o seu negócio; é bom ter 

reconhecimento dos pares e das outras cidades; é bom termos mais 

Faro, é bom sermos cada vez mais capital e é bom termos uma Câmara 

Municipal de Faro de cabeça levantada, com menos dívidas para poder 

haver mais investimento nas áreas que já foram aqui referidas, como 

por exemplo, a ação social, as acessibilidades, os transportes públicos e 

o desporto. 

Posto isto, o MPT tem certeza absoluta que as opções do executivo vão 

ser claras e não vão defraudar qualquer esperança dos farenses para 

com este executivo. 

Esperemos que quando as verbas mais tarde forem realmente colocadas 

nas suas rúbricas, possa haver uma ideia mais clara do que vai ser o 

próximo ano. Obrigado.» 

 

O membro da AM, Sr. Paulo Baptista (PAN) – «Boa noite, é a minha 

primeira vez aqui, posso parecer um pouco nervoso, peço desculpa, mas 

quero cumprimentar o Presidente, o Executivo, a Mesa, os Deputados 

Municipais e todos os presentes. 
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Naturalmente o PAN partilha das mesmas preocupações que foram aqui 

levantadas pelos diversos grupos municipais sobre questões 

relacionadas com a habitação social e alguns outros pontos. 

Gostaríamos de destacar a importância, e também a necessidade, de 

que parte dos valores direcionados neste orçamento para melhoramento 

e reabilitação das redes viárias e circulação sejam direcionados para 

questões relacionadas com a mobilidade e melhoramento das 

acessibilidades atuais, principalmente para quem tem maior dificuldade 

de mobilidade, idosos, portadores de deficiências, mães, cegos etc. Até 

porque todos nós em algum momento da nossa vida iremos certamente 

deparar-nos com estas dificuldades e é de fundamental importância que 

Faro seja um município inclusivo para os que cá estão e para quem nos 

vem visitar, e são cada vez mais essas pessoas 

Gostava de dar uma nota positiva à menção do orçamento ao plano de 

adaptação às alterações climáticas, que abre portas à discussão de 

como será Faro no futuro, com a inevitável subida do nível do mar. 

Precisamos preparar esse futuro, e abrindo também espaço noutra área 

aos orçamentos participativos que aproximam as pessoas dos processos 

de tomada de decisão comunitária, achamos que também é positivo. E 

destacar algo que já deveria ter sido feito há bastante tempo, que é a 

dotação de cerca de quatrocentos e cinquenta mil euros para a 

construção do Centro de Recolha Oficial Animal, que penso que será 

um grande ponto de partida para resolver o problema dos animais 

errantes, para começar, e gostava que fosse também um ponto de 

partida para que Faro começasse a prestar mais atenção à proteção 

animal, não só dos animais errantes (mais considerados de companhia), 

mas também como outros problemas que existem e está à vista de 

todos, como é a questão dos equídeos. 

Estamos disponíveis para colaborar com o Executivo nessa área, ao 

longo dos próximos anos, este é o primeiro orçamento e o PAN vai 

aprovar. Obrigado.»   

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Nós temos mais 

inscrições, mas o Sr. Presidente da Câmara pediu para intervir e, de 

acordo com o nosso regimento e se ninguém se opuser, eu acho que era 
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útil para todos que o Sr. Presidente da Câmara pudesse agora intervir e 

fazíamos a seguir uma segunda ronda, mas podemos continuar com as 

intervenções que estão feitas dos membros da Assembleia.» 

 

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

Relativamente ao que disse o Sr. Deputado Carlos Alberto, eu acho que 

os munícipes nem estão à espera de coisa diferente. Peço desculpa, se 

estivessem à espera de algo diferente para este mandato tinham votado 

noutra força política. Portanto, quando se diz aqui “é mais do mesmo” 

eu acho que é isso que os munícipes estão à espera. Se chegasse aqui e 

fosse um Bacalhau diferente, se calhar ia defraudar as espectativas das 

pessoas. 

Eu também acho que a questão da campanha política já acabou. 

Embora eu diga que eu comecei a campanha para o terceiro mandato 

no dia doze de outubro, como disse que tinha começado a campanha 

para este mandato no dia onze de outubro de 2013. 

Mas queria-lhe dizer, essa questão das festas é algo que toda a gente já 

ouviu e vou-lhe dizer: vamos continuar a fazer o “F”, o “Alameda”, o 

“Baixa Street” e outras que temos em carteira mas que não vou aqui 

agora de alguma forma divulgar. Também lhe quero dizer que acabei de 

ganhar um jantar e ainda vou provavelmente ganhar outro, com a 

questão que acabou de dizer de ter pedido a colaboração de um autarca 

que não é de cá! Mas não é para o PDM. O PDM está feito e a Teresa fez 

aquilo muito bem. Não é para o PDM, é para a Frente Ribeirinha. Hoje, 

em conversa com alguém, apostei um jantar em que isso é referido. E 

há um outro tema que provavelmente vai-me fazer ganhar um segundo 

jantar, mas pronto a vida é mesmo assim… 

Também referiu aqui que não estamos em maioria; já me tinha dito isso 

no mandato anterior! No mandato anterior, referiu aqui várias vezes que 

não estávamos em maioria. O PS provavelmente não tinha percebido no 

mandato anterior que também não estava. Como agora. 

Já agora, dizer-lhe uma coisa: os terrenos no Montenegro foram 

adquiridos pelo município com dinheiro que o Governo tem. Não houve 

dívida nenhuma! Falou aqui que não conta para endividamento, mas 
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qual endividamento? Se a gente os pagou não houve dívida, veio o 

dinheiro e a gente comprou. Portanto, não conta para endividamento 

absolutamente nenhum. 

Depois, falou que no apoio às instituições estão aí vinte e oito mil euros. 

Pois estão, porque é uma coisa que vai transitar deste ano, porque está 

lá zero para o apoio às instituições, não está vinte e oito, isso é algo que 

vai transitar de agora. Está zero, como o ano passado também estava e 

no entanto a gente atribuiu um milhão de euros. Quando é que vamos 

pôr? Na revisão ao orçamento! Tal como, se se recordam, para as 

freguesias e para os caminhos o ano passado nesta altura estava lá 

zero, mas depois atribuímos. 

Portanto, o orçamento de 2017 não foram trinta e nove milhões. 

Provavelmente alguém que olhou para aqui e ficou admirado: trinta e 

nove milhões? Então mas eles tiveram quarenta e sete ou ou que é que 

foi! Isto falta aqui o saldo da gerência. O ano passado nesta altura 

também não havia saldo de gerência. E portanto o que estamos aqui a 

falar é que falta aqui o saldo da gerência. 

O ano passado, nesta altura, também não estavam lá obras, mas 

também posso dizer que neste ano de 2017 – e ainda hoje assinei mais 

um contrato para remodelação dos balneários na Penha e na Horta da 

Areia – neste ano de 2017 fez-se mais investimento no concelho de 

Faro, do que em muitos mandatos de muitos Presidentes. E para o ano 

vai-se continuar a fazer. Mas não vamos resolver todos os problemas 

que aí falou, isso lhe garanto, mas havemos de lá chegar a resolver 

muitos deles.  

Relativamente ao que disse o Sr. Botelho Agulhas, não há verbas para 

isso tudo que eu já disse, esperamos agora, quando fizermos a revisão 

do orçamento com a incorporação do saldo, dotar essas rubricas todas.  

Referiu aí uma coisa – eu não vou propor, aliás disse isso –, já cumpri 

aquilo que prometi: foi baixar o IMI para 0,4, e não vou propor para 

0,39 nem 0,38 como alguns colegas meus fazem, porque a gente pode ir 

mais além. Pois pode… de 2016 para 2017, com a baixa de 0,5 para 

0,45, baixamos a receita num milhão e meio; este ano vamos baixar 

mais outro milhão e meio; já baixamos em relação a 2016 três milhões. 

Bem, se quiserem pôr em 0,3, que é o mínimo, a gente também baixa e 
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perde mais seis milhões, mas depois não me venham dizer que não há 

investimento. Porque se eu não tivesse proposto a baixa do IMI, tinha 

aqui mais um milhão e meio de euros e neste momento tinha 

capacidade para discutir fazer coisas. Neste orçamento não houve 

discussão para fazer coisas, porque o que está aqui é apenas a despesa 

corrente e aquilo que já vinha de trás, é verdade, não há aqui coisas 

nova, eu disse-o, tirando o Pontão do Centro Náutico. 

Depois também não percebi o que é que o Deputado Carlos Alberto 

disse relativamente a seiscentos mil euros do Centro Náutico, mas 

penso que não tem importância. 

O Sr. Botelho Agulhas disse que eu não estava preocupado com 

eleições; estou, estou! Eu quero fazer coisas este ano e daqui a um ano 

e a dois e a três e a quatro. Porque eu acho, tenho essa noção, que 

nenhum Presidente ganha para fazer coisas no último ano. E portanto 

estou preocupado. 

Relativamente ao cais comercial, à zona industrial, à frente ribeirinha, 

estamos a desenvolver projetos nisso, não está aqui nada ainda, é 

evidente, mas a seu tempo tomarão conhecimento, quando estiver as 

coisas mais estruturadas daquilo que se está a fazer. 

Relativamente à questão das acessibilidades, da questão dos animais e 

tudo isso, estamos a trabalhar nisso, penso que ainda não chegou o 

parecer da Direção-Geral Veterinária sobre o Centro de Recolha Oficial, 

mas logo que chegue será lançado concurso para de alguma forma 

avançarmos nesse campo. 

E, portanto, este orçamento que aqui está é o orçamento possível com 

os compromissos que nós tínhamos já assumidos, e que foram 

aprovados aqui na Assembleia Municipal, para o próximo ano.  

Coisas novas, esperamos ter capacidade para com a incorporação do 

saldo podermos realmente discutir isso e avançar para melhoria das 

condições no concelho. Muito obrigado.» 

 

O membro da AM, Sr. Carlos Vargas (PS) – «Boa noite, na pessoa do 

Sr. Presidente cumprimento todos os presentes e aproveito já para 

desejar um Bom Natal e um Feliz Ano Novo a todos. 
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Antes de fazer a minha intervenção, queria fazer um pequeno reparo ao 

Sr. Presidente: é que quem desceu o IMI de 0,50 para 0,45 não foi a 

Câmara Municipal de Faro, foi o Orçamento do Estado. 

Relativamente à intervenção de fundo política feita pelo membro da 

Assembleia Municipal Tiago Botelho, queria dizer o seguinte: com toda a 

franqueza, se o senhor quisesse que a sua intervenção fosse levada 

minimamente a sério teria que referir o mandato de 2001/2005 do PSD. 

O senhor parte de 2009, ignora por completo o mandato de 2001/2005 

que é da responsabilidade do PSD.  

Há uma situação que é recente. O Dr. Pedro Santana Lopes, que é um 

dos candidatos do PSD (que é apoiado pelo professor Bacalhau, 

segundo diz a comunicação social mas às vezes a comunicação social 

também não fala sempre verdade, mas neste caso acho que fala), diz 

que a política não se resume a uma folha de excel. Mas a sua 

intervenção foi uma autêntica folha de excel. Porque o senhor ignorou 

por completo a receita, o senhor falou em despesa, falou em pagamento 

e esquece a receita.  

Talvez, não sei se estava cá se não, esqueceu uma coisa muito 

importante. É que precisamente no ano 2005/2009 (e é preciso ver um 

pouco a história desta casa) as disponibilidades que existiam em 

2005/2009, a resposta que o PS obteve do PSD foi chumbar tudo o que 

veio a esta casa, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista 

orçamental. O senhor sabe, e se não sabe devia saber, que a receita da 

Câmara que permitiu pagar parte da despesa… os senhores ignoram a 

parte mais importante, é que foi o sentido de responsabilidade do 

Partido Socialista que viabilizou os mecanismos que permitiram esta 

situação, como o PAEL e o Reequilíbrio Financeiro. Nós, quando 

estávamos a fazer aquilo, sabíamos perfeitamente que íamos hipotecar 

parte do nosso futuro, mas foi o sentido da responsabilidade que nos 

levou a fazer aquilo e a viabilizar a vossa política, para que os senhores 

hoje cheguem aqui e digam que a situação financeira se resolveu por 

força da ação da vossa gestão. Não! A situação financeira do município 

resolveu-se, em parte, por força e ação dos munícipes farenses, que 

foram altamente penalizados com o IMI, que deu uma receita 

extraordinária à Câmara. 
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Portanto, nunca esqueça que os senhores também têm 

responsabilidades na dívida. E esqueceu-se de propósito do mandato 

2005/2009. Mas já agora, a título de curiosidade, vá ver os números de 

2001/2005 e na próxima Assembleia venha dizer qual foi o 

endividamento da Câmara nessa altura. 

Outra coisa, a questão do orçamento para mim é mais uma questão 

para cumprir calendário neste momento, porque a posição 

verdadeiramente política do Partido Socialista vai acontecer quando for 

feita a revisão orçamental. Porque o orçamento pode manter rúbricas 

em aberto, mas quando acontecer a revisão orçamental, que é a 

inclusão do saldo de gerência, aí o Partido Socialista vai definir uma 

posição politicamente correta sobre as necessidades do concelho. E com 

certeza absoluta se o Partido Social Democrata e esta maioria não 

alterar o seu posicionamento do mandato anterior, com certeza que vai 

ter uma surpresa aqui na Assembleia.» 

 

O membro da AM, Sr. Sérgio Martins (CDU) – Presidente da Junta de 

Freguesia de Santa Bárbara de Nexe – «Muito obrigado. Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Exm.ºs Vereadores, 

Srs. Membros da Assembleia Municipal, Exm.º Público, Senhoras e 

senhores funcionários desta casa, muito boa noite. 

Se não estiver errado e se não estiver a ler mal os documentos que nos 

são propostos, o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de 

Nexe tem de decidir essencialmente sobre quatro pontos, um de um 

lado e três do outro. É a receita da Câmara, trinta e sete milhões de 

euros, de um lado da moeda e do outro lado da moeda, temos 

investimento três milhões; temos Faro Requalifica, a Estrada os 

Gorjões, zero; Estrada da Relva, zero; investimento na pavimentação de 

caminhos e apoio no investimento às Juntas de freguesia, zero; 

Associações, menos apoio ou apoio insuficiente. E é isto que está aqui 

hoje em discussão. 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro já avançou que quando 

chegarmos à revisão do orçamento teremos outra discussão, mas essa 

revisão do orçamento não é o que está aqui ser discutido. E a mim 
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causa-me alguma perplexidade, ou alguma interrogação, então e se não 

houvesse saldo da gerência? Era este o orçamento que nós tínhamos? 

É isto que está em cima da mesa, é isto que está a ser considerado, eu 

não sei quais são as intenções futuras; são estas que estão em cima da 

mesa e é sobre estas que eu tenho que refletir e tenho que decidir.  

Eu já sei que o Sr. Presidente da Câmara vai-me responder que quando 

chegarmos à revisão do orçamento logo veremos.  

Mas por acaso vi uma notícia há poucos dias, na comunicação social, 

sobre uma Câmara do Algarve, que também está livre de resgates e que 

tem o IMI no mínimo, tem trinta e sete mil habitantes, tem trinta e seis 

milhões de euros de receitas correntes, vai aumentar a despesa em 

pessoal um milhão de euros (e aumentar a despesa em pessoal é bom, 

se a Câmara Municipal de Faro aumentasse a despesa em pessoal era 

excelente, porque a Câmara Municipal de Faro está infelizmente 

reduzida numa série de aspetos operacionais e não consegue dar 

resposta a uma série de coisas que vão acontecendo todos os dias, 

portanto se a Câmara conseguisse aumentar a despesa de pessoal, isso 

seria excelente, para poder dar resposta operacional a uma série de 

problemas no nosso concelho). Portanto, essa Câmara do Algarve, trinta 

e seis milhões de receitas correntes, vai aumentar um milhão de 

despesas de pessoal, tem um milhão de euros para as freguesias, tem 

nove milhões de euros para investimento e isto não é na revisão do 

orçamento, é no orçamento que é proposto. E eu, também não sabendo 

como é que é a gerência dessa Câmara e algumas especificidades 

(também admito isso), mas leva-me a interrogar o funcionamento, ou a 

repartição da despesa da Câmara Municipal de Faro, que nos leva a 

uma situação em que a Câmara Municipal de Faro, sem uma revisão 

orçamental não tem capacidade operacional, não tem capacidade para 

apoiar. Isto é uma questão que talvez o Sr. Presidente saiba melhor do 

que nós, porque está dentro das contas todas e possa justificar isto. 

Mas isto é uma coisa que a mim, enquanto munícipe farense e 

enquanto autarca, me causa mesmo muita perplexidade. 

Eram estas questões que eu tinha para colocar e se estiver errado ou se 

estiver a ver mal, também estou suscetível a esclarecimentos que 

possam acontecer. Muito obrigado.» 
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O membro da AM, Sr. Augusto Taveira (BE) – «Não foi respondida 

qualquer das questões colocada pelo Bloco e eu gostava, em particular, 

de ter uma resposta relativamente à bandeira eleitoral da requalificação 

do cais comercial e da zona do Bom João, se essa bandeira eleitoral 

afinal não era para levar a sério? Eu gostava de saber isso. 

Outra questão que aproveito para colocar, que me esqueci há pouco, é 

acerca dos serviços de manutenção nas piscinas municipais. Já desde 

há meses que há parte dos serviços que não estão a ser uma oferta para 

o público, em particular toda aquela zona dos banhos turcos, saunas 

etc. E as pessoas que usavam esses serviços questionam e lamentam 

que os mesmos não estejam a funcionar.» 

 

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

obrigado. 

Em primeiro lugar apoiar e saudar a forma como propôs a condução do 

debate, porque de facto, na nossa visão, seria muito útil e interessante 

que os debates do orçamento pudessem ser de pergunta/resposta ao 

município e isso com certeza tornar-se-ia mais esclarecedor para todos 

os Srs. Membros da Assembleia. 

Dizer também e agradecer a simpatia com que o colega Carlos Alberto 

me recebe neste plenário, aliás em coerência com a forma magnânima 

como acedeu ou anuiu a que eu participasse de facto na reunião da 

conferência de Líderes, mas respondendo às questões que me dirigiu, 

dando nota que, de facto, em primeiro lugar, o Partido Socialista tem 

quatro vereadores, que eu saiba, no atual executivo municipal, portanto 

efetivamente não terá sido seguramente por falta de debate, até na 

própria reunião de Câmara, que o Partido Socialista teve falta de acesso 

ao documento do orçamento para 2018. É verdade, talvez as outras 

bancadas que não têm representantes no executivo possam ter tido 

efetivamente menos acesso ao documento, mas essa é uma questão que 

tem de dirigir ao município não a mim. Isto também para dizer que são 

cinco elementos da coligação Faro no Rumo Certo e são quatro do PS. 
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Portanto, eu acho que de facto temos maioria no município e ainda é 

graças a essa vitória eleitoral que podemos governar. 

Depois, dar nota que houve um lapso, se calhar, eu quando referi a 

despesa de pessoal estava a compará-la com 2009; de facto 2018 o 

valor é os catorze milhões que refere, é um valor superior àquele que 

estava para 2017, é verdade, mas em comparação com 2009 o valor, 

volto a dizê-lo, é 13% mais baixo. 

E a propósito disso e uma vez que estamos a falar desse horizonte 

temporal, dar nota também, e respondendo ao outro colega da bancada 

do Partido Socialista, do seguinte: eu não falei em 2005, acho que 

ninguém aqui está interessado já em discutir 2005, porque em 2005 o 

PSD já perdeu essas eleições, já foi avaliado pelos farenses, já houve 

debates, as pessoas já tiveram oportunidade de ir às urnas, já votaram 

e já fizeram a sua escolha e na altura efetivamente escolheram outra 

força política e entenderam, dentro daquilo que é a legitimidade 

democrática, escolher outros para governar a Câmara. E de facto 

interessa-me discutir 2009, porque é esse o ciclo político em que 

estamos. Estamos num ciclo político liderado pelo PSD desde 2009, 

efetivamente. E de facto 2005, podemos discuti-lo historicamente, mas 

então vamos discutir desde que há contas publicadas e contas 

registadas e faremos aqui uma sessão longa de história financeira. Mas 

se nos quiser convocar para esse debate vamos a ele, porque de facto 

em 2009 houve um reequilíbrio financeiro, que fomos obrigados a 

assumi-lo. Em 2009 não se tratou de uma opção política, tratou-se de 

que havia uma lei das Finanças Locais que obrigava a estar 

automaticamente em reequilíbrio financeiro. 

E na verdade houve opções que foram avaliadas pelos farenses, no 

período 2001/2005, mas também houve opções que foram decididas até 

ao final de 2001 e que condicionaram o mandato de 2001/2005. Aliás, 

sem problema nenhum assumimos que muitas das decisões de 

investimento e de equipamento que existem hoje foram decididas até 

2001, mas não há problema nenhum nisso, nós estamos hoje 

orgulhosos do Teatro que temos, estamos orgulhosos do Mercado 

Municipal que temos e isso são obras que estão ao serviço dos farenses. 

Partilhamos todos a paternidade, uns mais do que outros, mas 
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seguramente estamos todos orgulhosos de ter esses equipamentos ao 

serviço das pessoas e obviamente estamos cá também para arcar com 

as consequências financeiras que essas decisões acarretam. 

Depois, dar também nota de que de facto nós vemos positivamente as 

observações que foram feitas pelo PAN. Nós próprios tentaremos ser 

uma consciência crítica e disse-o na minha intervenção. Não falei só de 

números, não falei só de excel, eu disse: esta bancada será também 

uma consciência crítica deste executivo e contarão connosco para os 

fiscalizar, portanto não estamos cá só para olhar a números. Fiz questão 

de o sublinhar na intervenção que fiz e estaremos também para debater 

convosco e com todos as propostas efetivas. 

Compreendo a posição que a bancada do PCP apresentou, à luz da 

magreza (chamemos-lhe assim) do próprio orçamento que estamos a 

aprovar hoje, de facto muitas opções não estão aqui, eu também o disse 

na minha intervenção, provavelmente só quando incorporarmos o saldo 

de gerência é que vamos ter uma visão mais real do que é que se pode 

fazer. 

De facto a preocupação, caros colegas, eu também a partilho, ou seja: o 

saldo de gerência vai ser importante para 2018, mas de facto temos de 

perceber que temos que viver com orçamentos para executar num ano 

inteiro, de janeiro a dezembro, sem transitar saldos de gerência, porque 

isso é o que é normal na administração pública. Portanto, temos todos 

que olhar a gerar receita e a gastar melhor na despesa. E portanto eu 

entendo a posição que apresentaram, e em boa medida também partilho 

da preocupação que apresentaram. Muito obrigado.» 

 

O membro da AM, Sr.ª Tatiana Gouveia (PS) – «Muito boa noite ao 

presidente da Assembleia Municipal e restante Mesa, ao executivo 

Municipal na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, aos ilustres 

membros desta Assembleia Municipal e o público em geral, farenses 

que aqui estão esta noite. 

Eu começo por dizer, usando aqui as palavras do Sr. Presidente da 

Câmara, que os munícipes não estão à espera de coisa diferente, porque 

se fosse um Bacalhau diferente, poderia defraudar as pessoas. Pois é, é 
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verdade. É verdade que os farenses escolheram votar no Bacalhau, a 

questão é que há várias formas de se apresentar este Bacalhau. Pode-se 

apresentar um bacalhau espiritual, ou pode-se apresentar um bacalhau 

com natas! E a verdade é que este orçamento, aquilo que representa é 

um bacalhau simples! Não que a simplicidade seja má. Mas não 

obstante, e tenho que fazer este comentário, é que face ao milagre 

financeiro que foi tão propalado ao longo destes meses, feito por este 

executivo municipal, reeleito aliás, eu estava à espera que este 

orçamento tivesse algo, como já aqui disse o Sr. Deputado Municipal 

Tiago Botelho, obras que estão aos serviços dos farenses. Eu gostaria de 

ver aqui alguma obra. Depois das festas, eu gostava de ver obra! Obra 

que estivesse ao serviço dos farenses. Infelizmente, a obra que se 

consegue fazer agora, é a obra possível. E portanto o Partido Socialista 

tem de se contentar, e os munícipes farenses também, com aquela que 

é a obra possível. Principalmente no que concerne à habitação, não só à 

habitação em termos gerais, mas também à habitação social, aos 

espaços ajardinados, aos impostos que estão efetivamente mais baixos. 

E sobre estes vários pontos, o que eu tenho a referir é que eu ouvi aqui 

que é possível colocar os imóveis no mercado de arrendamento, que as 

pessoas estão a investir nos imóveis, que isto é um investimento. Eu 

pergunto se vivemos todos na mesma cidade e se temos noção que a 

habitação é, neste momento, uma das maiores carências do nosso 

concelho? Uma das maiores carências do nosso concelho! E é 

impressionante que estejamos hoje, quase dez anos volvidos sobre a 

última vez que o Partido Socialista esteve sentado na Câmara, a discutir 

habitação novamente. Não há habitação em Faro! Não há nem 

habitação para arrendar, pouca habitação para comprar e habitação 

social então é nula. Não existe!  

E com alguma tristeza, ainda no outro dia tivemos uma parte da 

habitação social da Câmara a cair no meio da rua, sem que hoje em dia 

fosse feito alguma coisa. Tivemos uma tempestade, houve um problema 

no Centro Náutico e, imediatamente, foram apresentadas soluções. E 

bem, de louvar! É importante também que o executivo municipal se 

detenha sobre este problema que é fundamental na vida das pessoas e 

na vida dos farenses. 
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Depois, quanto aos impostos, o facto de eles estarem mais baixos. Bem, 

não tenhamos aqui dúvidas de dois ou três pontos. É que os nossos 

concelhos limítrofes têm os valores de impostos muito mais baixos que 

nós. E isto é essencial, e é essencial para o crescimento, para o 

desenvolvimento económico que a direita tanto aprecia e tanto 

acarinha, este desenvolvimento económico tem que ser conseguido 

desta maneira. Porque em Faro temos mais festas, temos mais turismo, 

sim senhor, no Algarve inteiro aliás, mas não temos investimento. Fala-

se aqui em investimento? Não! Temos pequeninos empresários que 

resolveram apostar na baixa, não temos mais nada. Portanto é 

extremamente necessário incentivo a empresas, para que as pessoas 

queiram ficar, que se estabeleçam em Faro. 

Depois, e para terminar, não podia deixar de referir os espaços 

ajardinados desta cidade completamente deixados ao abandono. E 

quanto a esta matéria, porque já foi dito (campanha eleitoral) não sei já 

quantas vezes que passear na Alameda é uma verdadeira tristeza.  

Mas eu gostava apenas de dizer que o Partido Socialista vai estar atento 

para perceber como é que os acordos de execução vão ser feitos e em 

que medida é que vão ser feitos, para que não se cometam injustiças 

relativamente a mandatos passados. Porque quando se propala o 

milagre financeiro desta Câmara, é preciso ser coerente com este 

milagre financeiro, apesar deste milagre financeiro não ter sido tão bom 

quanto o do Centeno. De todo o modo, não me vou deter mais sobre 

este assunto. Muito obrigada.» 

 

O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) – «Pensava eu que estava 

aqui a discutir esta noite o Plano de Atividades para 2018 e as GOP’s 

que vão até 2021, salvo erro. Afinal, não estou! Eu não disse aqui esta 

noite nenhuma mentira, o que eu disse é a verdade, os números que 

estão no Plano e Orçamento são verdadeiros.  

Quanto à questão das contas de gerência, o saldo de gerência que 

vamos discutir daqui a seis meses, ou daqui a quatro meses, é outra 

questão. Nós estamos aqui a discutir é o Plano e Orçamento e sobre 

aquilo que eu disse aqui esta noite, o Sr. Presidente diz que é verdade. 

É nisto que nos temos que concentrar. Que de facto isto é um 
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orçamento que merecia ser chumbado, nos moldes que nos é presente. 

Eu não estou aqui a discutir o saldo de gerência e uma revisão 

orçamental, estamos aqui a fazer uma grande confusão e a discutir o 

“sexo dos anjos”. Esta é que é a verdade dos factos. 

Agora, de facto gostei da resposta que o senhor deu em relação à 

questão do engenheiro Luís Gomes vir para Faro, eu compreendo 

porque hoje a sociedade portuguesa, ou até a nível mundial, se 

movimenta por lóbis. E eu reconheço qual é o lóbi do Luís Gomes, sei 

qual é o lóbi do pequeno Napoleão, eu sei isso tudo. E sei o dinheiro que 

está previsto, o dinheiro que se vai gastar. Isto vai de facto ter um peso. 

Sr. Presidente, em termos políticos, eu ocorre-me que o professor 

Bacalhau, no primeiro mandato, e de facto é verdade, eu dizia que 

estava um político nato; ele não está um político nato, ele é um político 

completo! Agora acho que é demasiado humilde dizer “eu não sou 

político!” Assuma, o senhor é um político nato e vai longe no PSD.  

E já agora, a propósito do PSD, o Rumo Certo terminou no dia 1 de 

outubro deste ano. Neste momento o executivo é composto por quatro 

vereadores do PSD, e um membro do CDS. Vamos de uma vez por todas 

assumir esta composição e não é colocar nas atas “Rumo Certo”. Isso 

não existe, isso acabou. Tenho dito.» 

 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal – «Relativamente ao que o Sr. 

Carlos Vargas disse, tenho só a esclarecer uma coisa. É verdade que foi 

o PCP que, em sede de discussão do orçamento para 2017, obrigou o PS 

a baixar o IMI de 0,5 para 0,45. É verdade que nós baixamos para 0,45; 

o que o Sr. Deputado Carlos Vargas não sabe, porque eu não acredito 

que se soubesse dissesse o que disse, é que há uma alínea que diz 

assim: “Os municípios que estão em Plano de Reequilíbrio podem 

continuar no 0,5”. E portanto nós podíamos ter continuado em 0,5, mas 

tomamos a opção de passar para 0,45. Até lhe digo mais: há três 

municípios no país que continuam em 2017 com 0,5, curiosamente um 

é do PSD, outro é do PS e outro é da CDU.  

Já agora, retomando aquilo que disse durante a campanha toda, não foi 

o Rogério Bacalhau que pagou a dívida, foram os farenses. Eu já disse 
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isto “n” vezes mas pelos vistos não tinha ouvido ainda. Portanto não fui 

eu, foram os farenses, eu paguei a minha parte, também paguei IMI 

(por acaso este ano até me esqueci de pagar, paguei a semana passada 

com multa, mas pronto é da vida, mas já paguei). 

Relativamente ao que disse o Sr. Sérgio Martins, não percebo qual é a 

admiração, porque isto tem sido assim todos os anos. Mas também lhe 

digo que a Freguesia de Santa Bárbara não é nem melhor nem pior, 

mas teve muito investimento neste mandato, em particular nestes dois 

últimos anos. Praticamente, em termos de vias, falta Gorjões é verdade 

– mas não se preocupe que vai ser feito, eu costumo cumprir o que 

prometo – falta a outra via para a Bordeira, e as coisas estão mais ou 

menos. 

Fico muito satisfeito em ouvir falar em aumento de pessoal, quando 

chegar à altura provavelmente irá votar a favor do orçamento, quando 

nós fizermos isso. 

Relativamente ao que disse o Sr. Deputado Augusto Taveira, eu referi 

relativamente ao cais comercial, que a seu tempo iria dar a informação, 

quando ela estiver mais estruturada e mais completa. 

Relativamente às piscinas, é verdade, é preciso fazer obras lá e portanto 

quando as realizarmos voltará a ter esse tipo de serviço. 

Relativamente ao que disse a Dr.ª Tatiana, cada um come o bacalhau 

como quer, dizem que há mil e uma maneiras, mas eu gostei deste 

simples, que é a melhor forma. 

Milagre financeiro, não houve milagre nenhum. Houve uma opção de 

não fazer mais dívida e pagar aquela que existia. E como eu já acabei de 

referir, foram os munícipes que pagaram isto tudo.  

Gostaria de ver mais obras! Eu levava aqui uma hora a referir todas as 

obras que nós fizemos. Olhe: Arco da Vila; Cidade Velha; Cidade 

Hayward, que ainda está em obras; Gordinho Moreira; Poeta António 

Aleixo, no Montenegro; Azenha; aquelas todas na Freguesia de Santa 

Bárbara, e por-aí-fora. Gostaria de ver, a doutora não anda de certeza 

em Faro, ou então é só na Rua de Santo António. Mas até aí fizemos, 

pusemos as velas e fizemos mais umas quantas. Renovamos o Bloco H, 

o Bloco D neste momento está com um problema, também o Bloco H 
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tinha e foi todo intervencionado. Acabou ontem uma intervenção no 

Complexo da Cidade Hayward, está a ser trabalhado a 

impermeabilização, também estamos a fazer aí, agora tem é que lá ir. 

Os outros concelhos têm impostos mais baixos. É uma opção nossa! Se 

quiserem passar dos trinta e sete milhões para trinta e cinco e depois 

dizer que não temos dinheiro, baixamos para 0,3. Mas eu também sei 

de concelhos aqui ao lado que têm setenta e cinco milhões no banco e 

não sabem o que é que lhes fazer, eu gostava tanto e sei o que é devia 

fazer.  

Sr. Carlos Alberto, muito obrigado pelos elogios. Não vou a lado 

nenhum no PSD, digo-lhe já, escreva isto que lhe estou a dizer, não vou 

a lado nenhum no PSD, porque a única coisa que quero é estar aqui, 

portanto pode apontar isto e não se preocupe sobre o político completo 

e nato. Muito obrigado.»         

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Nós devíamos todos 

fazer um esforço, e eu penalizo-me a mim próprio porque não fiz esse 

reparo logo de início, devemos tratar-nos todos por membros da 

Assembleia Municipal e ao Sr. Presidente da Câmara por Presidente da 

Câmara. Durante o debate eu acho que é natural e bom que haja outros 

termos que fazem parte do debate, mas não deve haver outro 

tratamento quando nos dirigimos aos membros aqui presentes, quer do 

Executivo, que da Assembleia Municipal, outro tratamento que não seja 

o membro da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Câmara ou o 

Sr. Vereador, se for caso disso. Penso que essa é uma questão de 

cordialidade e de urbanidade de tratarmo-nos todos de forma igual 

dentro da Assembleia Municipal. E no caso dos Presidentes das Juntas 

de Freguesia, Presidente da Junta de Freguesia. 

Nós discutimos vários pontos neste ponto. A proposta da Câmara 

Municipal divide-se em cinco pontos e portanto iria colocar agora à 

votação ponto a ponto. Foi aquilo que me transmitiram e que ficou 

acordado na reunião de representantes dos vários grupos municipais.» 
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Seguidamente passou-se à votação da Proposta n.º 838/2017/CM, por 

por ponto: 

Ponto 1) Aprovar as Grandes Opções do Plano do Município e do Teatro 

Municipal de Faro – Serviços Municipalizados para o ano de 2018; 

Votos a favor – 15 (10PSD; 2CDS; 1MPT; 1PPM; 1PAN) 

Abstenções – 13 (12PS; 1BE) 

Votos contra – 03 (CDU) 

Face ao resultado obtido na votação, o ponto 1 foi aprovado por maioria. 

Ponto 2) Aprovar o mapa de pessoal do Município e do Teatro Municipal 

de Faro – Serviços Municipalizados para o ano 2018;   

Votos a favor – 16 (10PSD; 2CDS; 1MPT; 1PPM; 1PAN; 1BE) 

Abstenções – l5 (12PS; 3CDU) 

Votos contra – 00  

Face ao resultado obtido na votação, o ponto 2 foi aprovado por maioria. 

Ponto 3) Aprovar o Orçamento de 2018 do Município e do Teatro 

Municipal de Faro – Serviços Municipalizados; 

Votos a favor – 15 (10PSD; 2CDS; 1MPT; 1PPM; 1PAN) 

Abstenções – 13 (12PS; 1BE) 

Votos contra – 3 (CDU) 

Face ao resultado obtido na votação, o ponto 3 foi aprovado por maioria. 

Ponto 4) Aprovar a proposta para que este órgão emita autorização prévia 

genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara 

Municipal, nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, e do artigo 12.º do 

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual; 

Votos a favor – 16 (10PSD; 2CDS; 1MPT; 1PPM; 1PAN; 1BE) 

Abstenções – 15 (12PS; 3CDU) 

Votos contra – 00 

Face ao resultado obtido na votação, o ponto 4 foi aprovado por maioria. 
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Ponto 5) Aprovar a proposta de delegação no Presidente da Câmara 

Municipal nos termos do n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 

fevereiro, na redação atual, a assunção de compromissos plurianuais de 

valor inferior ao montante a que de refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 

22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual. 

Votos a favor – 14 (10PSD; 2CDS; 1MPT; 1PPM) 

Abstenções – 17 (12PS; 3CDU; 1BE; 1PAN) 

Votos contra – 00 

Face ao resultado obtido na votação, o ponto 5 foi aprovado por maioria.  

O texto da presente deliberação é o seguinte: 

“DELIBERAÇÃO 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, a Assembleia Municipal de 

Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre dos Paços do Município, apreciou e 

votou o solicitado nos pontos 1 a 5 da Proposta nº. 838/2017/CM, e respetiva documentação 

de suporte, enviada a esta Assembleia Municipal a coberto do ofício nº. 015852, de 06/12/2017, 

da Câmara Municipal de Faro, designadamente: 

1) Aprovar as Grandes Opções do Plano do Município e do Teatro Municipal de Faro – Serviços 

Municipalizados para o ano de 2018 

Votos a Favor – PSD-10/CDS-2/MPT-1/PPM-1/PAN-1 = 15 

Votos Contra – CDU-3 

Abstenções – PS-12/BE-1 = 13 

2) Aprovar o mapa de pessoal do Município e do Teatro Municipal de Faro – Serviços 

Municipalizados para o ano de 2018 

Votos a Favor – PSD-10/PPM-1/MPT-1/CDS-2/PAN-1/BE-1 = 16 

Votos Contra – CDU-3 

Abstenções – CDU-3/PS-12 = 15 

3) Aprovar o Orçamento de 2018 do Município e do Teatro Municipal de Faro – Serviços 

Municipalizados 

Votos a Favor – PSD-10/CDS2-/PAN-1/MPT-1/PPM-1 = 15 

Votos Contra – CDU-3 

Abstenções – PS-12/BE-1 = 13 

4) Aprovar proposta para que este órgão emita autorização prévia genérica favorável à assunção 

de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, nos termos e para os efeitos previstos na 
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alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, e do artigo 12.º do Decreto-

Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual; 

Votos a Favor – PSD-10/CDS-2/PPM-1/MPT-1/BE-1/PAN-1 = 16 

Votos Contra – 00 

Abstenções – PS-12/CDU-3 = 15 

5) Aprovar a proposta de delegação no Presidente da Câmara Municipal nos termos do n.º 3 do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na redação atual, a assunção de compromissos 

plurianuais de valor inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do 

Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual. 

Votos a Favor – PSD-10/CDS-2/MPT-1/PPM-1 = 14 

Votos Contra – 00 

Abstenções – PS-12/CDU-3/BE-1/PAN-1 = 17 

Os pontos n.ºs 1,2,3,4 e 5 da Proposta nº 838/2017/CM foram aprovados por maioria.” 

 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 3 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao Regulamento de Gestão do Parque 

Habitacional do Município de Faro – Proposta n.º 841/2017/CM 

(Doc. n.º 03) 

 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal – «A proposta nº 841 vem na 

sequência das alterações legislativas que ocorreram desde 2014, 15, 16 

e da necessidade de atualizar esse regulamento de gestão para o 

município. E portanto o que se pretende, após consulta pública, é 

aprovar o novo regulamento. Muito obrigado.» 

 

O membro da AM, Sr. Vítor Silva (PSD) – «Boa noite Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal, Srs. Membros da Mesa, Sr. Presidente da 

Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais eleitos locais, Srs. 

Funcionários da autarquia, Exm.º Público. 
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O ponto três desta ordem de trabalhos mais não visa do que a 

aprovação por este órgão político do Regulamento do Parque 

Habitacional do Município de Faro.  

O presente regulamento, que nos é presente aqui hoje, emana de uma 

proposta apresentada no mandato anterior. É conhecida a nossa 

preocupação, e minha em especial, há vários anos, quanto ao Parque 

Habitacional do Município, tantas são as carências da capital da região 

no tocante à habitação para os mais necessitados, refiro, sem esquecer 

as urgências a que o município tem que ocorrer. 

A proposta de regulamento que aqui nos é presente passou o crivo da 

legalidade jurídica, com o acervo político do órgão executivo municipal, 

vindo ora ao órgão político que V. Ex.ªs aqui representam. 

Tal regulamento promana de alterações legislativas efetuadas em 2014, 

a Lei 81/2014, e em 2016 a Lei 32/2016 de 24 de agosto, e mais não é 

do que a adequação às alterações legislativas entretanto efetuadas. 

Estes sessenta e três artigos do regulamento que nos é presente – e eu 

tive o cuidado de os ler todos e analisá-los, apesar de estar aqui não 

como jurista, mas como eleito local – cumprem no presente 

regulamento, no meu e no nosso modesto entendimento, todos os 

preceitos legais, sendo certo que a Câmara provou também o 

faseamento da atualização das rendas (em três anos), no estrito 

cumprimento da lei aplicável. 

Ora, mais não se pretende que o regulamento em apreço passe pelo 

crivo da legalidade política deste órgão, que em sede de Executivo foi 

aprovado por unanimidade, na sessão de 04/12/2017, e anteriormente 

já tinha sido analisado pelo Executivo municipal em 19 de janeiro de 

2017, e que também foi, como disse o Sr. Presidente e muito bem, 

objeto de consulta pública. 

No nosso entendimento, este regulamento, esta base jurídica de 

trabalho a nível municipal, cumpre todos os preceitos legais e nessa 

perspetiva iremos votar favoravelmente.  

Muito obrigado.» 
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O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) – «Obrigado, Sr. Presidente. 

Como já aqui foi dito, este é um regulamento que transita do último 

mandato. Esteve em discussão pública e de facto é uma proposta do 

vereador que tem este pelouro, a discussão e votação deste 

regulamento. É interessante, o atual Executivo pouco ou nada tem a ver 

com este regulamento, este é um regulamento que transitou do último 

mandato.  

Agora, há uma diferença, que é limpar o passado quanto às propostas 

que o PS integrou neste regulamento e faz esquecer o que foi aprovado 

por unanimidade. Mas o verdadeiro foi antes aprovado com oposição do 

Partido Comunista, que tinha votado contra, com alguma lógica, por 

causa da taxa do esforço de 18% que os utentes desta habitação tinham 

que pagar.  

Portanto, nós vamos votar favoravelmente este regulamento. 

Mas queria chamar a atenção do seguinte: o Sr. Presidente falou há 

pouco de um investimento que havia na Carreira de Tiro, no Bloco H. 

Eu convidava o Sr. Vereador (não sei se ele já foi lá) a ir visitar as partes 

comuns do Bloco H, o estado de degradação, que é da competência da 

Câmara fazer lá os respetivos investimentos, de facto aquilo é 

vergonhoso, aquilo não dignifica a Câmara. Quer as partes comuns, 

quer os passeios da entrada. E ainda mais grave é que esse Bloco H tem 

uma porteira, mas a sujidade é tanta porque a porteira não está a 

exercer essas funções. Foi-lhe dada a habitação, foi-lhe dada a água e a 

luz, mas ela não exerce as funções de porteira e de senhora de limpeza 

no Bloco H, ela exerce as funções nos serviços que a Câmara tem 

espalhados pela cidade. Portanto, é tempo, Sr. Vereador, de ir lá visitar 

o estado de degradação em que se encontra a habitação social 

principalmente na Carreira de Tiro. 

É por isso que eu digo – porque estive lá a visitar, a convite de um 

morador – choca-me ver aqui no Plano de Atividades a rúbrica de 

cinquenta euros para investir. É possível que na próxima revisão 

orçamental esta verba seja aumentada, mas eu espero que o Sr. 

Vereador tenha em atenção, não sei se já o fez, mas se já o fez deve 

saber melhor do que eu o estado em que aquilo se encontra. Da minha 

parte é tudo Sr. Presidente.» 
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O membro da AM, Srª Catarina Marques (CDU) – «Obrigada, Sr. 

Presidente. Boa noite a todos os presentes. 

Como já foi aqui dito, de facto este regulamento do parque habitacional 

do município vem do mandato anterior e é um regulamento que a CDU 

se orgulha de poder ter inscrito nele alguns aspetos importantes e que 

de facto estão consagrados no regulamento que hoje vem aqui à 

aprovação. Um deles tem a ver com a alienação dos fogos para a 

aquisição das habitações por parte dos arrendatários e o outro tem a 

ver com a retirada, no regulamento, da variável de presunção de 

rendimentos por parte do agregado familiar, porque de facto nós 

considerávamos que a Câmara Municipal não tinha competência para 

estar a presumir o rendimento das pessoas. E portanto foram duas 

propostas da CDU, foram duas propostas que foram acatadas, digamos 

assim, por este Executivo e congratulamo-nos com esse facto. 

Por outro lado, e tendo em consideração que as famílias que habitam o 

parque habitacional, ou que se candidatam a poder vir a habitar no 

parque habitacional, são famílias com padrões baixos financeiramente, 

são famílias de uma classe sócio-económica mais baixa, como tal 

continuamos a achar que a taxa de esforço que é apresentada neste 

regulamento é muito elevada. E portanto continuamos a achar que 

deveríamos cumprir a taxa de esforço que também está estipulada na 

lei (portanto, poderíamos fazer) dos 18%. Portanto a CDU, o PCP, 

considera que a taxa de esforço deveria ficar nos 18%, de forma a poder 

facilitar a vida a esta pessoas, em termos das rendas, porque como 

disse são pessoas com rendimentos mais baixos. 

Não tendo havido esta alteração na taxa de esforço, a CDU irá portanto 

abster-se relativamente a esta votação.  

Muito obrigada.» 

 

O membro da AM, Sr. Carlos Vargas (PS) – «Na minha intervenção eu 

não ia além da parte legal do regulamento, se não ouvisse por parte da 

bancada do PSD dizer que “todos sabem e todos conhecem a nossa 

preocupação pela habitação social”. Peço desculpa de ir além da parte 
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legal do regulamento e peço desculpa também por algum entusiasmo 

que eu possa ter na minha intervenção, porque eu moro no Bairro da 

Atalaia e vivo diariamente a situação das pessoas que moram no Bairro 

da Atalaia. Todos os dias falo com eles, e isso dá-me autoridade para vir 

aqui afirmar um conjunto de coisas. 

Desde logo, o Partido Socialista, como já foi dito, vai votar a favor deste 

regulamento, por duas razões fundamentalmente. A primeira razão é 

que foram os vereadores do Partido Socialista, com a intervenção que 

tiveram, que melhoraram substancialmente este regulamento. 

Melhoraram nomeadamente nas questões da justiça, tornaram-no mais 

justo, tornaram-no melhor. Mas depois há uma questão que é muito 

mais importante, que é bom que as pessoas que andam nisto há muitos 

anos e mesmo aqueles que andam há poucos anos, percebam que é 

difícil, é impossível, discutir políticas sociais neste concelho, ação social 

e habitação social, dissociando o Partido Socialista desta matéria. 

É bom que saibam que toda a habitação social que existe na cidade de 

Faro foi feita em mandatos autárquicos do Partido Socialista (tirando 

dois blocos da Carreira de Tiro, que foram feitos no espaço de Negrão 

Belo). É bom que se saiba isso tudo.  

Mas também é bom que se saiba que este regulamento pode ser muito 

importante, mas também pode não ter importância nenhuma. Depende 

da seriedade, da vontade política e da sensibilidade social de quem o vai 

colocar em prática. E apesar de o Sr. Presidente dizer que não é político, 

não deve ignorar que em política o único critério de verdade é a prática. 

E a prática deste Executivo, nos dois mandatos anteriores, e a prática 

do PSD/CDS nesta Câmara, tem sido o abandono total das políticas 

sociais, o abandono total da ação social, o abandono total do parque 

habitacional/social da Câmara. 

Eu podia estar aqui até amanhã de manhã a relatar um conjunto de 

factos – isto não são acusações caros amigos, são factos reais. Eu não 

venho para aqui acusar ninguém, venho testemunhar factos que 

provam que este Executivo, por aquilo que fez no passado relativamente 

a esta questão, não dá confiança nenhuma de colocar isto em prática. 

Foi no Executivo do PSD que um prédio de habitação social, de cinco 

pisos, esteve onze meses sem nenhum elevador. Obrigou as pessoas 
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mais idosas, com maior dificuldade de mobilidade, a puxarem as 

compras do supermercado com uma corda. Obrigou uma senhora que 

esteve cinco meses fechada em casa porque não podia sair, porque só se 

podia mover com o auxílio de canadianas, e não ficou mais tempo 

porque o filho foi buscá-la para a casa dele. Isto prova que o histórico 

do Partido Social Democrata e CDS, nesta Câmara, foi de total 

abandono. E não se venha dizer, caros amigos, que isto é uma questão 

de falta de dinheiro, porque nós estamos numa Câmara que bate um 

orçamento de quase quarenta milhões de euros. Uma Câmara que bate 

quase quarenta milhões de euros pode argumentar falta de dinheiro 

para reparar um elevador cuja reparação custava setecentos euros? Eu 

tive acesso ao orçamento, eu tive acesso às pessoas, eu contabilizei o 

recibo das pessoas que naquela altura pagavam condomínio. As 

pessoas daquele prédio pagaram de condomínio dois mil e quinhentos 

euros e a Câmara disse que não tinha dinheiro para fazer uma 

reparação de setecentos euros. Isto é a vontade política que falta! É a 

sensibilidade social que não existe! 

Falou o Carlos Alberto da degradação dos imóveis. Os imóveis estão 

degradados por uma questão de falta de manutenção. Mas além de não 

haver manutenção, também houve falta de gestão. No Bairro de Santo 

António do Alto, estão pessoas individualmente a morar em T2, que não 

têm água, não têm luz, não têm dinheiro para pagar a renda, não têm 

dinheiro para pagar nada. Utilizam aquilo fazendo todas as 

necessidades dentro do apartamento, causando um mau estar a todos 

os outros condóminos. E a Câmara sabe disto, por isso eu tenho 

dúvidas que o regulamento não vá para a gaveta depois de sair daqui. 

Existe um casal de etnia cigana que faleceu que toda a gente conhecia, 

o casal Cangola; os netos têm um T3 que até há bem pouco tempo, 

utilizavam-no como armazém de sapatos, roupa e coisas para venderem 

nos mercados. Isto é ou não é falta de gestão? Isto é ou não é falta de 

intervenção? Isto é ou não é abandono? Isto é ou não é falta de 

sensibilidade social? 

E digo mais, falou no ano 2009, sim senhor. As dificuldades que 

existem hoje são menos dos que as que havia em 2009. A Câmara por si 

só não tem dinheiro para fazer habitação social, todos compreendemos 
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isso. A Câmara tem de fazer parcerias para fazer habitação social e tem 

que resolver o problema, nós compreendemos que a Câmara por si só 

não tem capacidade financeira para fazer isso. Mas falou no ano 2009; 

este senhor que aqui está ao meu lado, o Sr. José Apolinário, chegou à 

Câmara em 2005, já este problema da habitação social existia. Ele não 

tinha dinheiro para fazer habitação social. Sabe o que é que fez 

Arranjou um mecanismo de apoiar as rendas. Eu não sei precisar ao 

pormenor as verbas que foram envolvidas nos quatro anos de mandato, 

só sei dizer que no ano de 2009 foi orçamentado cem mil euros, foram 

executados sessenta ou setenta mil euros e foram beneficiadas cem ou 

cento e vinte famílias e que começaram a viver com dignidade. Os 

sessenta ou setenta mil euros, corresponde sabe a quê? Corresponde a 

um artista do Festival F –  não tira dignidade nenhuma ao festival, não 

tira qualidade nenhuma ao festival, mas dá qualidade de vida a cento e 

vinte famílias. É uma questão de prioridade, é uma questão de opções 

ideológicas, é isso que está em causa e é isso que os senhores não 

querem aceitar. Mas é fundamentalmente e sobretudo este princípio do 

ponto de vista ideológico e filosófico que está em causa. Obrigado.» 

 

O membro da AM, Sr. Vítor Silva (PSD) – «Só uma intervenção muito 

rápida. Não ficaria bem com a minha consciência se não dissesse aqui 

duas ou três coisas que me parecem fundamentais neste ponto. 

A verdade é que nós tivemos o 25 de Abril em 1974 e o grande 

incremento da habitação social no concelho de Faro, honra seja feita, foi 

no mandato do professor João Negrão Belo, em 1983/85 e 85/89, e 

continuado logicamente pelo Dr. João Botelheiro e pelo Luís Coelho, à 

posteriori.  

Portanto, era só realçar esse aspeto. E é isso que nos é importante, o 

regulamento, e não se funcionam os elevadores, ou se efetivamente os 

blocos são feitos com pladur e não com cimento, isso não nos interessa 

aqui. Penso que é fundamental é o regulamento que está aqui presente 

para nós analisarmos e votarmos. Muito obrigado.» 

 



Ata n.º 03 Assembleia Municipal de Faro              45 
22/12/2017 
 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – Não havendo mais 

inscrições, passaríamos então à votação do ponto número três da ordem 

de trabalhos, que se trata do Regulamento de Gestão do Parque 

Habitacional do Município de Faro, proposta n.º 841/2017 da Câmara 

Municipal.» 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 27 (12PS; 10PSD; 2CDS; 1MPT; 1PPM; 1PAN) 

Abstenções – 04 (3CDU; 1BE) 

Votos contra – 00 

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por maioria, 

sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“DELIBERAÇÃO 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, a Assembleia Municipal de 

Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre dos Paços do Município, apreciou e 

votou o solicitado na Proposta n.º 841/2017/CM (e respetiva documentação de suporte) 

respeitante ao Regulamento de Gestão do Parque Habitacional do Município de Faro, conforme 

apresentado no ofício nº. 015849, de 06/12/2017, da Câmara Municipal de Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  

Votos a favor – PS-12/PSD-10/CDS-2/MPT-1/PPM-1/PAN-1 = 27 

Votos contra – 00 

Abstenções  – CDU-3/BE-1 = 4 

Aprovado por maioria.” 

 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 4 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao Regulamento de Execução 

Programada de Planos Territoriais do Município de Faro – Proposta 

n.º 804/2017/CM. (Doc. n.º  04) 

 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal – «Obrigado, Sr. Presidente.  
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A Proposta nº. 804 é um regulamento que os serviços fizeram, que 

esteve em apreciação e que vem agora aqui para aprovação, de gestão 

ao fim ao cabo dos planos territoriais que nós temos no concelho, estou 

a falar de planos de urbanização, planos de pormenor. Praticamente na 

orla norte do concelho falta apenas um plano, que é o da Lejana, que 

está em fase final, e portanto todos os outros estão aprovados e é 

necessário este regulamento para poder fazer alguma execução nesses 

próprios planos. Muito obrigado.» 

 

O membro da AM, Sr. Vítor Cantinho (PPM) – «Muito obrigado, Sr. 

Presidente. Gostaria de realçar neste conjunto de apreciação e 

discussão sobre estes instrumentos territoriais fundamentais para Faro, 

mas enaltecer para já a figura instrumental que é o Plano de Pormenor. 

Esse instrumento vai conseguir arrumar a casa, digamos assim, faz 

parte da arquitetura, quer dizer, não é só um instrumento de gestão 

territorial ou de cérceas. A arquitetura fica definida com volumetrias 

perfeitamente estipuladas. Ficam definidas as profundidades das 

implantações dos prédios, os logradouros, mas também os planos de 

fachada – isto é extremamente importante – e os respetivos balanços 

das varandas. 

Isto para apontar uma tipologia edificante que seja consentânea com 

uma cidade histórica. E que o pouco património que a cidade tem no 

seu núcleo histórico, tem de ser imediatamente agarrado com este novo 

instrumento de planeamento e arquitetura, não é só planeamento. Esse 

instrumento vai fazer uma manutenção dos espaços públicos, as 

praças; as suas formas originais, sejam redondas, sejam rotundas, 

sejam quadradas, sejam retangulares, ficam perfeitamente limitadas, 

não há alterações a essa tipologia e o sítio permanece na história. Mas 

também permanece todo o caráter da edificação, que todos sabemos 

que são as cantarias e todos esses pormenores, sobretudo ligados às 

fenestrações e aos vãos. Estou-me a lembrar por exemplo que está a ser 

drasticamente alterada a métrica das janelas, com soluções 

afrancesadas – isso está a acontecer por todo o país, não sei o que 

passa, sobretudo em Lisboa (havia uma canção que dizia “Lisboa não 

sejas francesa” e adapta-se perfeitamente). As janelas guilhotina estão a 
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desaparecer para serem basculantes, cores inovantes e não estamos a 

impor uma cor primordial, que é a cor branca. 

Reservo-me depois para falar no ponto a seguir sobre o Plano de 

Pormenor da Praça Sá Carneiro e chamar aqui a figura do arquiteto 

Jorge de Oliveira, que foi um dos mentores do delineamento daquela 

praça. 

Obrigado.» 

 

O membro da AM, Sr. José Apolinário (PS) – «Muito obrigado Sr. 

Presidente da Assembleia, Sr. Presidente de Câmara.  

Como disse na primeira reunião, na medida do possível tentarei estar 

presente, por respeito pelo voto dos munícipes farenses e enquanto 

achar também que essa presença não é contraditória com as minhas 

funções de membro do Governo. 

Mas uso da palavra neste ponto, porque me parece muito importante, 

as questões do planeamento. E considero estratégico para o futuro de 

Faro a questão do planeamento. 

Se fizermos uma análise dos dados do PORDATA, de 2009 a 2015, a 

população residente em Faro reduziu sensivelmente dois mil residentes. 

Há hoje novos movimentos sentidos, nomeadamente toda esta questão 

do espaço comercial entre Faro e Loulé, que é um fator de emprego mas 

também vai ser um fator de desequilíbrio, no ponto de vista do tecido 

em torno de Faro, e por isso acho que esta questão do Planeamento e 

dos Planos Territoriais, assume hoje, cada vez mais, uma questão 

estratégica.  

Certo, todos ficamos à espera da revisão do PDM, é uma matéria que 

quero sublinhar no executivo anterior e sublinhar o trabalho da 

arquiteta Teresa Correia e que, em conjunto com a Assembleia 

Municipal, sempre houve um debate muito alargado entre todos os 

grupos. Espero que neste mandato esse processo também se conclua, (a 

arquiteta Sophie, como é sabido, tem pergaminhos também nesta área, 

portanto que esse processo se conclua). Mas esses planos territoriais, 

que no passado chegaram a ser apontados como uma falta de 

planeamento, no fundo são planos que se complementam. E é 
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importante passarmos para essa parte da execução, dentro dessa lógica 

de complementaridade. E eu só uso da palavra neste momento porque 

me parece que temos que olhar para o que fazer em torno do Patacão, o 

que fazer em torno da Falfosa, porque temos que criar focos de 

desenvolvimento sustentável, nomeadamente para não continuar a 

perder população para concelhos vizinhos.             

Esse ponto é um ponto muito, muito importante! Houve um período em 

que houve uma deslocalização, se calhar, mais para Olhão ou para São 

Brás de Alportel, por causa do custo das habitações. É preciso ter 

consciência que os terrenos que foram comprados, em determinada 

altura, com empréstimo dos bancos, tinham um preço muito mais 

elevado em Faro do que em outros municípios vizinhos e que este é um 

ponto que vai criar aqui, ainda, um fator do custo final do produto 

colocado no mercado. E por isso, sob pena de continuarmos a perder 

população, sob pena de agregados com maiores dificuldades financeiras 

não conseguirem aceder à habitação, é muito importante esta estratégia 

de execução e de cruzamento dos Planos Territoriais.  

Por isso, também faço notar que os Planos Territoriais introduziram 

pela primeira vez áreas para habitação a custos controlados, 

introduziram habitação social dentro desses Planos, introduziram áreas 

verdes. Sublinhar que a questão da zona do Vale da Amoreira, quando 

um dia se fizer, representará o maior espaço verde na área urbana, 

porque é muito maior do que o próprio da Alameda.  

Mas faço uso da palavra sobretudo para este ponto, para defender esta 

proposta, mas também para instar, convidar, recomendar, que se olhe 

para a malha urbana do Patacão, que se olhe para a Falfosa, porque é 

necessário criar focos onde possa haver investimento imobiliário e onde 

se possa atrair, em terrenos com custos mais baixos, sob pena de 

continuarmos a perder população, nomeadamente para Loulé. E faço 

isto porque acho que, se vivemos aqui, mais do que estas discussões 

digamos, quase parlamentares, é preciso saber qual é o caminho de 

futuro e qual o futuro que queremos para Faro. Muito obrigado.» 

 

O membro da AM, Srª. Teresa Correia (PSD) – «Queria cumprimentar 

o Sr. Presidente da Assembleia e na sua pessoa todos os presentes, boa 



Ata n.º 03 Assembleia Municipal de Faro              49 
22/12/2017 
 

noite a todos os meus colegas, o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. 

Vereadores. 

Em primeiro lugar eu gostaria de referir que este regulamento foi 

bastante trabalhado pelos serviços, mas não só, de facto houve até uma 

participação pública relativamente abrangente. É um regulamento que 

tem como base o seguinte: tornar possível a execução dos planos; e não 

só, poderíamos com este instrumento realizar uma coisa que se calhar 

ninguém sabe muito bem ainda, não tem prática, não há cultura de 

realização, que são as delimitações de unidades de execução. 

As delimitações de unidades de execução permitem fazer com que 

determinadas áreas às vezes expectantes ou mal resolvidas na cidade, 

possam ser, através de acordos entre a Câmara e os proprietários, 

realizadas ações concertadas através da contratualização. Essa 

delimitação de unidades de execução abre um novo paradigma a nível 

da gestão urbanística e a nível da forma de executar o planeamento. O 

que quer dizer que este instrumento que aqui está a ser aprovado 

agora, é um instrumento que tanto pode ser aplicado nas obras, através 

dos Planos de Pormenor, Planos de urbanização, que já estão 

aprovados, que vão ser aprovados ou outros que possam ser 

programados, como pode ser aplicado em pequenas áreas em que o 

Executivo pretenda atuar, sem precisar de utilizar um mecanismo às 

vezes um bocadinho violento, que é o da expropriação de terrenos. Por 

exemplo: em vez de fazer expropriação de terrenos, poderia fazer uma 

implementação de determinados projetos que conseguisse uma lógica 

de compensação urbanística e houvesse cedências para a Câmara, sem 

que a Câmara tivesse que agir em processos às vezes de alguma demora 

e de alguma violência. Isto é só para terem uma noção das 

possibilidades do regulamento. 

Eu tinha tomado algumas notas que no fundo diziam basicamente o 

seguinte: o regulamento é sinónimo de mudança de paradigma na 

gestão urbanística e no desenvolvimento sustentável das nossas 

cidades. Neste regulamento nós não estamos a discutir de facto as 

opções estratégicas do planeamento – devíamos discuti-las, de facto, 

seriamente a nível daquilo que vai ser o desenvolvimento da cidade – 

mas este regulamento é sobretudo um regulamento que permite mudar 
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o paradigma da gestão urbanística, essencialmente isto, e pela 

aplicação da perequação urbanística, que no fundo é uma 

obrigatoriedade legal, consegue-se vantagens de equidade entre os 

diversos proprietários abrangidos pelo plano, fazendo com que a 

atribuição de uma área em equipamento ou espaço verde não seja, por 

si só, uma fonte de conflitos e de injustiças. É essencialmente isto. 

A especulação imobiliária poderá assim atenuar-se através de 

equilíbrios gerados pela aplicação dos mecanismos de perequação, 

sendo estes definidos no contexto dos planos em causa, ou das 

unidades de execução que se possam programar. 

Porém este regulamento é exigente para o Executivo Municipal, porque 

passa para este (executivo) a obrigação de intervir e de dominar, de 

forma robusta e séria, os instrumentos colocados agora à sua 

disposição. A execução do plano ou do planeamento é uma arte, sendo 

fundamental a concertação entre todos os intervenientes. Esta arte 

deverá ser exercida cm sabedoria e conhecimento, aconselhando desde 

já o Executivo a investir na formação, para não correr o risco de chegar 

à conclusão que o melhor é não ter planos – desculpem dizer isto assim. 

Obrigado.» 

 

O membro da AM, Sr Sérgio Martins (CDU) – Presidente da Junta de 

Freguesia de Stª Bárbara de Nexe – «Muito obrigado. Eu serei muito 

breve. 

Sr. Presidente da Assembleia permita-me só que extravase aqui um 

pouco o âmbito do ponto, mas estamos a falar de planeamento e às 

vezes não teremos outras oportunidades para falar nalguns aspetos do 

planeamento, mas há prioridades em questão de planeamento que têm 

estado afastadas ou ausentes de reflexões e de medidas concretas. E 

há, de facto, gente nova a chegar à freguesia de Santa Bárbara de Nexe 

e há gente lá que continua a ter que partir, e há pessoas de lá que 

querem montar negócios e não o conseguem fazer. E nesse aspeto, eu 

referi algumas situações. Quem chega é bem vindo. Quem é forçado a 

partir, por questões de habitação sem resposta lá, ou questões de 

instalação de empresas sem respostas lá, digamos que há uma 

substituição mas no fundo não se acrescenta mais valias, porque 
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ganha-se de um lado mas perde-se do outro e porque no fundo perde-se 

um pouco a alma, que é uma alma farense, que St.ª Bárbara de Nexe 

tem alma farense. E então há alguns pontos que eu gostava de 

telegraficamente colocar em cima da mesa.   

Faz falta, na freguesia de Santa Bárbara de Nexe, habitação social, não 

em bairros, mas alguns pequenos núcleos dispersos; faz falta habitação 

a custos controlados; faz falta apoio financeiro ao melhoramento de 

habitação própria (às vezes as pessoas têm até uma habitação própria e 

a Câmara gastará muito menos se apoiar financeiramente essa pessoa a 

melhorar a sua habitação, do que investir na construção de um 

apartamento para essa própria pessoa). Curiosamente, há muitas 

Câmaras do país que têm instrumentos nesta área e muitas Câmaras 

do PSD apoiam financeiramente diretamente as famílias para 

melhorarem a sua própria habitação. Às vezes é uma casa com alguns 

anos, vinte, trinta ou quarenta, mas que com um telhado novo, umas 

janelas, umas portas, uma casa de banho e uma cozinha, com vinte e 

cinco ou trinta mil euros, têm uma casa e a Câmara não precisava de 

investir cinquenta ou sessenta mil euros na construção de um fogo 

habitacional para essa família. 

E finalmente uma última questão, que é a seguinte: faz falta uma zona 

industrial naquela zona rural, que acho que seria a localização ideal no 

MARF, mas uma zona industrial (e a Câmara tem lá terrenos, se não me 

engano) que inclua espaços a preços acessíveis para micro e pequenas 

empresas que jovens querem lançar, desde oficinas de pintura, desde 

oficinas de metalurgia, pequenas oficinas e pequenos negócios, que vão 

aparecendo atualmente já em garagens outra vez e depois, se calhar, 

daqui a uns anos vamos estar aqui a tratar de legalizar alguns destes 

negócios, como temos vindo a fazer em algumas Assembleias aqui 

passadas. E de facto faz falta uma zona industrial em que haja espaços 

a preços acessíveis. Não é o que acontece atualmente no MARF onde só 

grandes empresas multinacionais ou grandes empresas nacionais é que 

conseguem lá instalar-se porque os preços de aluguer de qualquer zona 

lá do MARF são preços astronómicos. 

E eram estas quatro questões que gostava aqui de deixar. Muito 

obrigado.» 



Ata n.º 03 Assembleia Municipal de Faro              52 
22/12/2017 
 

 

O membro da AM, Sr. Luís Neves (PS) – «Muito boa noite Sr. 

Presidente, na sua pessoa cumprimento todos os membros da 

Assembleia Municipal e o público. 

Eu gostava só de fazer, muito sucintamente, aqui uma breve alusão. É 

que somos uma cidade universitária e efetivamente a questão que aqui 

foi colocada, e porque estamos num ponto que fala de planos 

territoriais, voltar a trazer aqui a questão a habitação. Não só a 

habitação social, não só a habitação a custos controlados, mas também 

a habitação para estudantes. Não interessa apenas que a Câmara 

Municipal de Faro atribua bolsas de estudo, quando os jovens depois 

não se conseguem sediar, fixar, no nosso concelho e em Faro para 

poderem cá estudar. 

Corremos o risco de a Universidade do Algarve, a breve trecho, quando 

divulgar a sua oferta formativa ter de mudar o seu slogan dizendo que 

afinal não é “estudar onde é bom viver,” mas é “estudar onde não se 

consegue viver.” E por isso, sugeria que efetivamente esta questão da 

habitação para estudantes, em articulação eventualmente com a 

Universidade do Algarve, fosse ponderada, porque os jovens estão a ter 

grande dificuldade em encontrar espaço para poder sediar a sua 

habitação. Não conseguem alugar, não conseguem sequer comprar 

habitação e isto é uma situação muito complicada. Bem me parece que 

a maioria dos que aqui estão tiveram a possibilidade de estudar na 

Universidade do Algarve, é bem verdade, mas o que acontece é que 

quem convive com os jovens de hoje, quem fala com eles, percebe que 

não é fácil encontrar um ponto para fixação e para alojamento. 

Esta é uma realidade dura para quem é de Faro, é uma realidade dura 

perceber que afinal de contas estes jovens não se conseguem fixar nem 

sequer para estudar e depois dos estudos também não conseguem cá 

ficar, simplesmente porque têm que optar por concelhos vizinhos como 

Olhão, São Brás de Alportel e Loulé. Esta é uma realidade dura. 

Queremos crescer em termos populacionais, é bem verdade, mas temos 

que dar condições e criar condições para que os jovens cá se possam 

fixar. Enquanto isto não acontecer, através de planos territoriais, do 

projeto que seja necessário em termos de arquitetura e outros que tais, 
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eu não domino essa área, mas a realidade é que os jovens se 

aproximam de nós e nos dizem que não conseguem alugar casas, que 

não conseguem comprar, não conseguem ter um ponto de saída para 

estudar e viver na mesma terra. 

É também verdade que os grandes Pólos Universitários são em Faro. 

Temos o Pólo da Penha, temos o Pólo de Gambelas. Nem pedimos que a 

habitação seja na malha destes dois Pólos, mas no concelho todo. E não 

é possível. Se contactarmos com os jovens e a maioria de nós 

contactamos, há aqui professores, há aqui outros técnicos que 

diariamente conseguem contactar com este público e, quando 

indagados se conseguem em meses de julho/agosto, quando começam a 

tentar, ou antes mesmo, encontrar um apartamento ou quartos para 

alugar, não há sequer esse tipo de possibilidade. Disse, obrigado.» 

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Não há mais inscrições, 

pelo menos a Mesa não regista mais inscrições e portanto colocava à 

votação o ponto n.º 4 da Ordem de Trabalhos, Proposta n.º 

804/2017/CM – Regulamento de Execução Programada de Planos 

Territoriais do Município de Faro. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 28 (12PS; 1BE; 1PAN; 1PPM; 1MPT; 2CDS; 10PSD)  

Abstenções – 03 (CDU) 

Votos contra – 00 

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por maioria, 

sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“DELIBERAÇÃO 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, a Assembleia Municipal de 

Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre dos Paços do Município, apreciou e 

votou o Regulamento de Execução Programada de Planos Territoriais do Município de Faro – 

Proposta nº. 804/2017/CM (e respetiva documentação de suporte), conforme solicitado no 

ofício nº. 015736, de 05/12/2017, da Câmara Municipal de Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  
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Votos a favor – 28 PS-12/PSD-10/PPM-1/MPT-1/CDS-2/BE-1/PAN-1 

Votos Contra – 00 

Abstenções – 03 (CDU) 

Aprovado por maioria.” 

 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 05 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para aprovação do Plano de Pormenor do 

Largo Dr. Francisco Sá Carneiro e a respetiva Declaração Ambiental 

– Proposta n.º 828/2017/CM. (Doc. n.º  05) 

 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal – «Obrigado Sr. Presidente.  

Como foi referido, a proposta nº 828 pretende submeter à Assembleia 

Municipal a aprovação do Plano de Pormenor do Largo Dr. Francisco Sá 

Carneiro, um plano que já vem sendo desenvolvido desde 2016, onde 

foram aprovados os termos de referência; depois em 2017 a proposta foi 

aprovada, foi submetida a conferência procedimental; depois agora em 

novembro de 2017 nova aprovação em reunião de Câmara, decorrido 

que foi o período de discussão pública, e portanto submete-se à 

Assembleia a aprovação deste Plano de Pormenor que todos vocês 

conhecem. Muito obrigado.« 

 

O membro da AM, Sr.ª Teresa Correia (PSD) – «E queria só manifestar 

aqui três pontos essenciais. Com este Plano estamos a resolver, 

essencialmente, um problema que se arrasta há mais de vinte anos. É 

um problema que tem sido arrastado executivo após executivo, aquela 

área não foi corretamente desenhada, e foi elaborado um trabalho 

meticuloso, correto e coerente do ponto técnico.  

Está na hora de procurar dar respostas aos munícipes e aos 

proprietários dos edifícios daquela zona, para que possam saber com o 

que podem contar. Verificam-se edifícios devolutos e insalubres que 

existem naquele Largo e que devem dar lugar à renovação urbanística.  
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O processo foi conduzido com muita transparência e participação 

pública, tendo sido discutido na Câmara por diversas vezes, como na 

CCDR e o público em geral, e é também inédito e salutar conseguir que 

exista uma estrutura de técnicos na Câmara Municipal que se 

disponham a realizar o próprio Plano. 

É um Plano gerador de equilíbrio entre as expetativas legítimas dos 

proprietários dos edifícios daquele Largo e aquilo que é a capacidade de 

carga em termos de infraestruturas. Foram aprovados sucessivos 

estudos de conjunto, no mínimo dois, que me lembro, no qual as 

volumetrias eram bem maiores.  

Para além destes pontos, acrescento o seguinte: os sete pisos que foram 

propostos neste Plano foram criteriosamente posicionados e são apenas 

restritos a complementos de áreas urbanas, onde essas cérceas são 

ainda maiores a nível de edifícios existentes.  

O conjunto classificado da Rua Humberto Delgado é respeitado porque 

não foram permitidos quaisquer aumentos de cérceas nas edificações 

próximas, nem sequer um piso recuado, naqueles que formam o gaveto 

sudeste do largo. Existiu uma preocupação de manter a imagem remate 

nos topos do Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, exigindo a manutenção 

de fachadas. 

Os lugares de estacionamento gerados pelas necessidades do aumento 

do número de fogos são assegurados pelas caves de estacionamento dos 

edifícios novos.  

Os espaços públicos do Largo são cuidadosamente requalificados em 

termos de desenho urbano, procurando valorizar as esplanadas (coisa 

que não estão tratadas, na minha opinião), assim como as 

acessibilidades pedonais ao Largo, que iriam ser muito melhoradas com 

a implementação deste Plano.  

Obrigada.» 

 

O membro da AM, Sr.ª Manuela Neto (PS) – «Na pessoa do Presidente 

da Assembleia Municipal e na pessoa do Presidente de Câmara 

contemplo todos os membros aqui presentes e uma boa noite também 

para o público aqui presente. 
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Em nome do grupo parlamentar do PS, temos a dizer o seguinte: a 

proposta de plano de pormenor para o Largo Francisco Sá Carneiro tem 

a previsão de sete pisos, o que não assegura uma boa relação com a 

envolvente urbana, designadamente com o conjunto classificado da Rua 

Humberto Delgado e lado nascente do Largo. As elevadas cérceas 

constituiriam uma muralha de betão em torno do Largo, levantando 

questões de salubridade, luminosidade e de qualidade do ambiente 

urbano. O elevado número de fogos, por outro lado, comporta um 

significativo aumento populacional numa zona já de alta qualidade.  

Por outro lado, o aumento da densidade populacional não é comportada 

pelos espaços e infraestruturas da zona, especialmente da rede viária 

que já se encontra atualmente muito congestionada.  

Ainda hoje, a título de exemplo, eu passei por essa zona (porque tive 

que me deslocar a essa zona), tal como todos sabemos não com esta 

densidade populacional, eram cerca das onze da manhã, portanto não 

era início da manhã nem hora de almoço e havia dois polícias da PSP a 

controlarem o trânsito, porque de facto o trânsito naquela zona é 

insuportável.  

É uma zona extremamente poluída da cidade, uma zona não 

arborizada. É uma zona que tem má qualidade do ar, aliás como os 

senhores referem quando fazem aqui a análise swot relativamente ao 

projeto. A análise swot, a meu ver, até está bem feita naquilo que 

concerne aos pontos fracos e às ameaças, sendo algumas das 

oportunidades, e quem está habituado a fazer análises swots sabe que 

as oportunidades e os pontos fortes criam-se, apesar de eles não 

estarem criados na altura “criam-se”. 

Portanto em nome disto, que em nome do Partido Socialista acabei de 

dizer, nós recomendamos a reformulação/revisão da proposta de plano, 

recomendando cérceas inferiores e com uma redução de número de 

fogos, de forma a garantir a qualidade urbana daquela zona da cidade e 

da sua envolvente.  

Temos dito.»  
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O Membro da AM, Srª. Catarina Marques (CDU) – «Obrigada Sr. 

Presidente. 

De facto esta zona da cidade é uma zona que representa uma fraca 

imagem, aliás até como vem descrito no Plano. E relativamente ao papel 

central que toda aquela zona tem na cidade, nós olhamos e os edifícios 

estão envelhecidos e há ali uma série de situações que têm de se 

resolver.  

O PCP é de todo favorável à requalificação da zona e à sua 

modernização e somos completamente a favor de questões que estão 

inscritas no Plano, nomeadamente a nível do ordenamento do trânsito, 

porque de facto há uma série de constrangimentos ali, de 

estacionamento em segunda via etc., e portanto somos favoráveis a esse 

reordenamento do trânsito. Somos também favoráveis à questão do 

aumento dos passeios pedonais, porque as pessoas têm que ter espaço 

para caminhar; esta valorização de esplanadas e tudo isso, e também ao 

aumento dos espaços verdes (embora em relação aos espaços verdes eu 

depois já diga mais qualquer coisa mais adiante). 

Portanto, regra geral, o PCP concorda que sim senhor, requalificar, 

modernizar, ordenar o trânsito, passeios largos para as pessoas.  

Agora, o que está aqui depois inscrito nesta proposta, em termos de 

construção, desculpem-me o termo mas é uma aberração. Ou seja, 

queremos empacotar o Largo do Mercado e em termos urbanísticos eu 

acho que isto é uma coisa inaceitável numa zona da cidade que já está 

consolidada. Porque nós temos necessidade de habitação, isso até já foi 

hoje aqui bastante dito, mas meus amigos, prédios de sete andares e de 

oito andares temos muito espaço nos limites da cidade para o fazer. Nós 

tivemos, por exemplo, a construção de uma escola nova, que é a escola 

da Lejana, temos ali muito terreno e muito dele também é da Câmara, 

em que podemos dar avanço e a construção que é necessária. Agora 

prédios no centro da cidade, numa zona da cidade que já está 

consolidada, não nos parece muito correto. E até porque esta questão 

do emparedamento vai acabar por trazer constrangimentos a uma das 

zonas da cidade que neste momento é das poucas desafogadas, mais ou 

menos ainda se anda ali a pé e dá resposta a uma série de saídas para 

outras artérias. 
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Depois, o aumento da densidade populacional irá também contribuir 

para agravar outro tipo de problemas. Problemas, por exemplo, 

relacionados com o estacionamento. Estacionamento concessionado, 

portanto há uma série de respostas do ponto de vista do 

estacionamento, mas continuam a ser respostas concessionadas, 

portanto pagas, e que ao ser entregue esse estacionamento a terceiros, 

a privados, a Câmara também pouco ou nada ganhará com isso.  

É uma zona que em termos de fluxo de circulação haverá um aumento 

deste fluxo de circulação, a nível pedonal, como automobilístico, como 

com cargas e descargas e portanto, no nosso entender, todos estes 

constrangimentos vão afetar diretamente a qualidade de vida das 

pessoas, isso é sem dúvida. 

Depois há também uma outra coisa. É que há uma insuficiência de 

espaços coletivos, ou de equipamentos coletivos, assim como há uma 

insuficiência de espaços verdes, porque algumas árvores postas 

pontualmente nos passeios, isto não é um espaço verde, são árvores! 

Um espaço verde é uma zona mais alargada, onde as pessoas tenham 

um jardim, possam ir passear. Agora, meia dúzia de árvores, postas no 

passeio, além de não ser considerado um espaço verde também pode ter 

influência na mobilidade das pessoas. Porque com certeza já vos 

aconteceu andarem nos passeios e até aquelas próprias clareiras (não 

sei bem se é o termo) das árvores, às vezes ocupam um espaço enorme 

que também afeta a mobilidade das cadeiras de rodas, dos carrinhos de 

bebé e até a nossa própria mobilidade. 

Depois temos aqui outro problema – e isso vem apontado na carta 

educativa – porque a área de intervenção insere-se numa zona de alta 

densidade e não existe nenhum estabelecimento de ensino. Ou seja: o 

estabelecimento de ensino mais próximo é a EB1 S. Luís, que neste 

momento está lotada. E portanto, com o número de fogos que estão 

pensados aqui nesta proposta, consideramos ali um número elevado de 

famílias, então e as crianças vão para a escola para onde? Também 

temos que pensar nestas questões. 

Também há, a nível educativo, uma grande carência de 

estabelecimentos de educação pré-escolar e os que existem são da reded 

privada que não estão acessíveis às famílias com baixos rendimentos.  
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E todas estas questões, para além da questão paisagística e 

urbanística, todas estas questões também têm que ser colocadas. 

O Plano refere ainda que se pretende uniformizar o espaço construído, 

equilibrando cérceas e regularizando alinhamentos. Então num espaço 

onde predominam edifícios de dois pisos, pontuado ali com duas ou três 

exceções de sete, a solução, dizem, é subir até à cércea máxima 

verificada. Também numa parte do Plano onde se verifica que o estado 

de conservação predominante está entre o razoável e o bom, a solução 

apresentada é a demolição. Uma proposta que vai totalmente contra os 

atuais pressupostos do urbanismo consciente e sustentável (como o 

membro Teresa já teve oportunidade também de dizer). E neste 

momento essa questão urbanística, esses pressupostos, defendem que 

menos é mais! Ou seja, ganha-se intervindo o menos possível. 

Portanto, eu acho que nós não estamos a dar resposta nenhuma aos 

munícipes, nós estamos a responder a fortes pressões imobiliárias 

naquela zona, quando na cidade existem outros sítios, outros terrenos, 

onde pode ser feita esta construção e com este tipo de tipologia, com 

este tipo de funcionamento de habitação, e portanto acho que deve ser 

nesse sentido. Vamos requalificar, vamos modernizar, sim senhor, mas 

meus amigos, não vamos abrir portas à especulação imobiliária. É claro 

eu nós percebemos que o preço do metro quadrado ali naquela zona da 

cidade é muito mais apelativo, mas atenção com as decisões que vamos 

tomar relativamente a este espaço da nossa cidade.  

Muito obrigada.» 

 

O membro da AM, Sr. Vítor Cantinho (PPM) – «Eu queria falar neste 

espaço, porque eu vivi aqui próximo e queria recordar a figura do 

arquiteto Jorge Oliveira e que será o primeiro a fazer Plano de 

Pormenor. Ele define o emblema do Mercado, a fachada, e marca um 

espaço verde à frente com uma série de árvores que não eram 

laranjeiras, eram outro tipo de árvores, e depois entretanto foram 

alteradas.  

Nós temos também que ter em mente que o Plano de Pormenor não é 

estático. O Plano de Pormenor pode ser constantemente revisto e 
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colmatados todos os erros que acontecem. O próprio mercado tem 

pontos de conflito, e vou apontá-los.  

Agora o que é importante é que este espaço é um espaço de excelência, 

é um espaço verde, a gente vê nos mapas de Faro e é assinalado como 

espaço verde. A Praça Sá Carneiro deve no entanto manter um caráter 

de excelência porque é extremamente emblemático, é um sítio 

socialmente riquíssimo, encontramos ali imensos encontros, para além 

das campanhas eleitorais que todos nós percorremos aquele espaço. E 

aos prédios de habitação que vierem a ser construídos, ou de serviços 

ou de comércio, devem ter em conta uma manutenção do caráter 

daqueles edifícios, que são, volto a repetir, as molduras em cantaria, 

que é um trabalho extraordinário que é feito nas laterais em frente ao 

mercado e o próprio mercado também as utilizou. Alterou ligeiramente 

os vãos, mas há uma métrica que está perfeitamente enquadrada no 

antigo projeto do arquiteto Jorge Oliveira. Esses sítios são 

essencialmente tradicionais, aliás há a publicação da Ambifaro que é 

extremamente interessante e que fala exatamente no historial do 

projeto. E fala num espaço verde exatamente, mas não tinha floreiras e 

aí começam as barreiras. Mas antes vou falar na traseira do mercado. A 

traseira do mercado é um conflito enorme entre os carros que vão 

entrar na praça, os que vão a sair e, sobretudo, os feirantes que têm ali 

as sua barraquinhas e ficam extremamente atravancados na porta de 

saída de trás.  

O que é que eu preconizava? Uma pequena alteração ao projeto do 

mercado, que é o fosso de acesso de abastecimento ao mercado, que 

funciona lindamente (eu nunca vi um camião entrar, se calhar é logo de 

manhã, deve ter um período de abastecimento próprio), o fosso de 

entrada e de saída da traseira do mercado é extremamente comprido e 

não há necessidade. Portanto pode-se fazer, tecnicamente, uma 

plataforma e criar duas pracetas aos cantos da Praça Sá Carneiro.  

Na frente do mercado, nós já tivemos a experiência das floreiras com 

laranjeiras, eu gosto de vê-las mas é no campo, na cidade acho que elas 

até se sentem diminuídas e não se desenvolvem. E criam, sobretudo 

essas floreiras que foram feitas na frente do mercado, um labirinto aos 

utentes dos mercados, mercados esses que são instalações provisórias 
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de pequenas feiras ou de eventos aí realizados e que confinam aquela 

área e criam bastantes estrangulamentos. 

Já se falou no alargamento dos passeios a nascente e a poente, que eu 

acho que é fundamental, basta passar por lá para ver essa deficiência. 

E, por fim, eu acho extremamente importante a preocupação que houve 

no emblema da cidade de Faro que foi tirado da fachada do antigo 

edifício e foi colocado mesmo no eixo principal da praça, acho isso 

também muito interessante. Mas esquecemo-nos das duas grandes 

palmeiras que ali estavam e elas podem vir a ser replantadas e criar 

exatamente o emblema que, pelo menos eu, memorizo daquela frente do 

mercado. Portanto, há duas palmeiras frondosas que foram retiradas e 

que podiam voltar para aquele sítio. 

Por fim, devia-se prever, porque é um espaço extraordinário ao nível da 

cobertura do mercado, para se estudar e poder suportar uma área para 

painéis solares de energia fotovoltaica.» 

 

O membro da AM, Sr. Paulo Baptista (PAN) – «Boa noite a todos, 

novamente.  

Penso que esta proposta apresenta vários pontos positivos, como a 

reabilitação da zona circundante ao mercado, mais adaptada à 

mobilidade pedonal, com maiores zonas de passeio, a reorganização dos 

estacionamentos e aparentemente uma melhor envolvência também de 

jardins e zonas verdes com elementos autóctones.  

Mas é de destacar, naturalmente, os pontos negativos e penso que já foi 

focado aqui que aumentar o número de pisos para sete andares, na 

zona circundante, penso que irá alterar o perfil arquitetónico da 

envolvência, vai tirar luz ao largo do Mercado, vai afundar o mercado 

naquela zona, aumentar a poluição, e as infraestruturas não estão 

preparadas para uma maior densidade populacional. Começam até a 

não estar preparadas para a que existe atualmente, eu também estive lá 

esta manhã, fui à Segurança Social, demorei dez minutos para dar a 

volta ao mercado e estacionar e mais dez minutos para sair do 

estacionamento, tal o congestionamento da zona.  
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Quando olhei para esta proposta, notei que havia uma previsão de 

acréscimo de tráfego rodoviário em 60% à volta do mercado e se a 

situação neste momento já não é boa, tornar-se-á insustentável. 

Obrigado.» 

 

O membro da AM, Sr. José Apolinário (PS) – «Quero em primeiro 

lugar agradecer à minha bancada o tempo que me dá para usar da 

palavra. 

Eu, normalmente, sou coerente com aquilo que defendo. Portanto quero 

dizer que contrariamente à posição do Partido Socialista, eu vou votar a 

favor desta proposta. E vou votar a favor desta proposta porque na vida 

temos que ser coerentes com as posições que defendemos. Esta questão 

é uma questão sempre muito apaixonante; é apaixonante a discussão 

sobre a Avenida do Liceu, se tem prédios altos ou não tem prédios altos; 

é apaixonante em relação ao Largo Sá Carneiro…  

Eu devo dizer que em 2004, quando me preparei para ser candidato à 

Câmara Municipal de Faro, tive várias discussões com várias pessoas 

ligadas ao planeamento e a primeira pergunta que me fizeram foi a 

seguinte: qual é a sua posição sobre a Campina? E a primeira discussão 

a termos aqui é esta: nós queremos trazer as pessoas para o centro da 

cidade, ou queremos prédios junto à variante? Esta é a primeira 

questão estratégica. Eu sou favorável a trazer as pessoas para o centro 

da cidade e portanto ficar claro sobre esta matéria. Não me parece que a 

construção de prédios em altura deva ser junto à variante. Depois há 

aqui um histórico! Quando a Câmara Municipal acertou com o então 

proprietário da Fiaal a existência do Mercado Municipal provisório, ficou 

subjacente que haveria um plano de urbanização para o Largo Sá 

Carneiro.  

Depois, no mandato de 2001/2005, foi autorizado, a título excecional, 

com sete pisos para onde eram as instalações da Farauto (onde está 

ainda uma loja de chineses que eu não sei agora o nome da dita loja). 

No mandato ainda de 2001/2005 foram feitas intervenções que 

ampliaram o Mercado Municipal e a parte traseira do Mercado 

Municipal, que estão a referir, resultou de intervenções da Câmara 

Municipal para ampliar o Mercado Municipal, naquela prespetiva de 
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que se ia instalar lá a Associação Académica da Universidade do Algarve 

(se se recordam). Isso fez com que, como dizia o deputado municipal e 

arquiteto Vítor Cantinho, o ponto mais complicado de ligação do 

mercado com a envolvente é a parte traseira do mercado. 

Passando à frente, há aqui um ponto que é o seguinte: claro se nós 

começamos a olhar para ali pensamos “sete pisos?”, mas sete pisos é a 

cércea, repito, do tal prédio autorizado entre 2001/2005, onde era a 

Farauto, lá ao canto, que não está construído. Agora, na minha opinião 

(eu não fui ver ao detalhe a proposta), tem que haver estacionamento; 

as questões-chave são: é necessário que a solução arquitetonica de um 

prédio que nasça do lado poente, portanto toda aquela frente que 

correspondia à Fiaal e que corresponde onde é hoje aquele conjunto de 

restaurantes, um prédio que venha ali a nascer tem que assegurar que, 

na parte traseira, isto é, para a Rua de S. Luís, haja a necessária 

luminosidade. Eu acho que um dos maiores conflitos que poderá ali 

surgir é o nascer ali uma torre em relação a todos os prédios que estão 

na Rua de S. Luís.  

Quanto à questão do estacionamento e do movimento se centrar para o 

centro, naturalmente há de ser uma questão de regulação também do 

Plano, porque me parece que uma das questões que existe é que a saída 

do estacionamento do Mercado Municipal, quando coincide com a 

abertura do sinal verde quem vem da Rua Cândido Guerreiro, afunila 

ali, portanto acho que há ali um problema de regulação entre a saída do 

mercado e esse troço.  

E portanto quero assumir claramente o seguinte: sou favorável a que 

haja condições para as pessoas habitarem no centro. Não me parece 

que como modelo de cidade seja prédios de sete e oito pisos a caminhar 

para a zona da variante, acho que o modelo de cidade devia ser um 

modelo em “escadinha”, peço desculpa aos arquitetos, mas ao contrário. 

Finalmente, apraz-me registar as palavras simpáticas que aqui foram 

dadas em relação ao símbolo do Mercado, foi uma proposta que o 

arquiteto António Santos muito acarinhou e acho que é muito 

importante essa intervenção. 

Já agora, eu percebo que durante o dia, e com o serviço da Loja do 

Cidadão, haja mais movimento. E ainda bem! Acho que, aliás, é uma 



Ata n.º 03 Assembleia Municipal de Faro              64 
22/12/2017 
 

das questões estratégicas que temos que colocar em relação ao futuro, 

ainda bem! Porque, como se sabe (isso aliás estava nos documentos 

apresentados), o Mercado Municipal representou um investimento 

muito significativo, porque no fundo estamos a falar de um 

investimento global de cerca de trinta milhões de euros, entre todas as 

intervenções, entre a Câmara, a Sociedade do Mercado, a Loja do 

Cidadão, as Finanças, o Pão de Açucar, ou seja um conjunto de 

intervenções, é um investimento estratégico e quer-me parecer que 

reconhecendo que a decisão sobre esta matéria não é uma decisão fácil, 

mas tenho bem presente todas as discussões que houve entre 2005 e 

2009 sobre essa matéria, lideradas pelo Augusto Miranda, que numa 

determinada altura a evolução era que devia haver um Plano de 

Urbanização, não um Plano de Pormenor. A Câmara Municipal liderada 

pelo Eng.º Macário Correia avançou primeiro com essa solução, houve 

depois uma conflitualidade sobre esta matéria, portanto acho que o 

Estudo de Conjunto é a solução mais adequada, porque o Estudo de 

Conjunto era então só para regular as cérceas.  

Portanto, quero claramente dizer o seguinte: acho que com toda a 

polémica que esta matéria represente, continuo a considerar que é 

prioritário trazer as pessoas para o centro da cidade e não para a 

Campina; continuo a defender que o modelo da cidade de Faro não deve 

ser em construção em altura a caminho da variante, reconhecendo que 

todas estas decisões são polémicas e são apaixonantes. Mas ainda bem, 

portanto quero manifestar o meu voto favorável.» 

 

O membro da AM, Srª Teresa Correia (PSD) – «Bom, eu posso dizer 

concordo inteiramente com a visão do colega Apolinário, sobretudo por 

essa questão mais macro que é, de facto, o que é que queremos da 

expansão das cidades, dentro da medida do possível, porque é evidente 

que tem que haver equilíbrios e esses equilíbrios são às vezes um 

bocadinho complicados de se conseguir. 

Eu queria aqui acentuar duas ou três questões que ouvi e que acho que 

convém clarificar. Em primeiro lugar, este Plano não propõe sete 

andares, propõe sete pisos, que é um bocadinho diferente, são seis 

andares. Isto é um pormenor técnico mas que no fundo significa que 
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baixou um piso. Portanto, este Plano baixa um piso em relação aos 

edifícios existentes e baixa um piso em relação àquilo que eram os 

Estudos de Conjunto e em relação a muitos dos edifícios que estavam 

nos Estudos de Conjunto. E inclusive, relativamente a essa 

preocupação com a Estrada de S. Luís (que é muito importante, a Rua 

de S. Luís), houve edifícios que não subiram e aliás no Plano de 

Pormenor tem variadíssimos edifícios que não foram para sete pisos.  

Portanto, nós estamos a fazer uma proposta, que foi até criticada, no 

âmbito da participação pública, que nós estávamos a ir abaixo daquilo 

que tinha sido previsto em Estudos de Conjunto anteriores, etc., etc. 

Aquilo que eu posso dizer é que não houve cedências nenhumas a 

especulação imobiliária nenhuma, foi feita uma proposta correta do 

ponto de vista técnico, na minha opinião, claro que isto é sempre 

discutível. E queria dizer o seguinte: o Plano de Pormenor cumpre o 

PDM, e cumprindo o PDM – e isto é que eu gostava de chamar a atenção 

– se não houver Plano o que é que pode acontecer? Se não houver Plano 

é muito simples, pode acontecer aquilo que já aconteceu, que é 

continuarem a construir mais edifícios com oito pisos porque o PDM 

atual já permite construir ali. 

Portanto, o que eu quero com isto dizer é seguinte: aquilo está dentro 

do PDM e das duas uma, ou fica expectante e consegue-se fazer ali 

medidas preventivas para tornar aquilo num tecido expectante e tinha 

que haver uma reação muito rápida da Câmara para conseguir expectar 

aquela área, e portanto ficando expectante continua a degradação do 

edificado e continua tudo igual ao mesmo, ou então poderá 

simplesmente não existir Plano nenhum e depois começam a surgir, de 

forma avulsa, como têm surgido até agora, intenções que depois 

poderemos demorar mais tempo a decidir ou menos tempo a decidir, 

mas acabamos sempre por ter que decidir. E esse ter que decidir, depois 

são feitas em função de PDM’s que são vagos, muitas vezes pouco claros 

e que permitem a construção. Isto são as dificuldades que eu senti e 

que acho que qualquer pessoa que seja autarca em exercício sentiu e 

que irá sentir certamente. 

Portanto, o que eu queria também dizer é o seguinte: houve uma 

tradição de votos a favor neste Plano; o PS votou nas reuniões de 
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Câmara, em fases intermédias do Plano. Em fases intermédias 

anteriores a este Executivo, tivemos pelo menos duas votações em que 

foi votado favoravelmente. Houve também votações em Estudos de 

Conjunto com volumetrias mais elevadas, tanto na Assembleia 

Municipal no dia 1 de setembro de 2010, também houve uma votação 

em reunião de Câmara do Estudo de Conjunto de 18 de agosto de 2010, 

todos eles aprovados e com volumetrias superiores. 

De qualquer forma, relativamente à razoabilidade da proposta, que é 

disso que estamos a falar, tudo pode sempre ser discutido. Mas tentou-

se ter uma posição de equilíbrio dentro daquilo que é o existente, 

porque aquilo realmente já tem edifícios muito grandes, que se calhar 

poderiam não ter existido mas a verdade é que existem. 

Em relação à questão do tráfego, queria só também dizer o seguinte: há 

aqui uma confusão entre o que são necessidades de regulação de 

tráfego por procura de serviços pontuais, necessidades de horas de 

ponta, existem horas de ponta por causa dos serviços, que são no 

Mercado Municipal. Essa questão das necessidades de regulação do 

tráfego não tem muita influência, nem tem muito peso significativo o 

número de fogos que possam ser construídos ali. Porque as pessoas 

residentes normalmente não têm os mesmos fluxos das pessoas que vão 

para aquele local da atratividade, da centralidade, daquele 

equipamento. Ou seja: o trafego que está a ser gerado tem origens 

destino distintas daquilo que são a geração provocada por número de 

fogos. Eu gostaria de clarificar este pormenor, porque o tratamento da 

questão também tem que ser diferente, ou seja, vamos ter que colocar 

sistemas de controlo de tráfego mais adequados e adaptados àquelas 

necessidades das horas de ponta do Mercado, que esse é um problema 

que quer estejam lá prédios ou não estejam, ele existe e tem que ser 

resolvido. Muito obrigado. 

 

O membro da AM, Srª. Catarina Marques (CDU) – «Eu queria só aqui 

focar uma coisa. Esta posição fatalista: e se não houver Plano o que é 

que vai acontecer?... Oh arquiteta Teresa, então se não houver Plano 

nestas condições, poderá haver um Plano noutras condições! 
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Nós podemos requalificar aquele espaço; nós podemos modernizar o 

espaço; nós podemos pôr passeios largos; zonas verdes; esplanadas; 

reduzir a faixa de rodagem; podemos resolver os problemas de 

estacionamento que foram aqui levantados, de fluxo de trânsito.  

Eu só peço que façam um exercício, ou que todos possamos fazer um 

exercício: no Plano que nos apresentaram há uma fotografia aérea,  

tentarmos olhar para aquela fotografia e imaginar toda a praça do 

mercado com prédios de seis pisos ou como disse, de sete pisos em que 

um é recuado, não interessa. Não vai cumprir os dois ou três andares 

que ali estão.  

Portanto, nem considero que esta posição fatalista, do que é que 

acontecerá se não houver Plano seja real, porque tem que haver um 

Plano, nós concordamos com isso, agora não concordamos é com o 

Plano que nos é apresentado, que é emparedar o Largo do Mercado, é 

ficar o Mercado no centro e tudo à volta de prédios com os pisos que 

foram aqui ditos. 

Em relação ao tráfego, também não concordo com o que arquiteta 

Teresa disse, porque de facto há um tráfego muito intenso de manhã, 

nas cargas e descargas, como até já foi aqui apontado, mas o tráfego 

onde se agrava é às seis da tarde, que é quando as pessoas regressam a 

casa. Eu faço este percurso diariamente, faço a Cândido Guerreiro e eu 

nunca estive parada ou com trânsito congestionado ao pé da Escola do 

Carmo e neste momento até aí o trânsito já vai congestionado. Ou seja 

eu venho da zona da Escola Tomás Cabreira, faço toda a Cândido 

Guerreiro no caos completo. E se eu vier do lado da Tomás Cabreira e 

que queira virar para o Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, para sair por 

S. Luís e ir apanhar a rotunda do Hospital, também não se consegue. 

Portanto é um caos! Agora imaginemos todos o que é ali uma série de 

pisos, onde mais pessoas, mais carros… 

Portanto a questão urbanística, paisagística, de fluxo de trânsito, de 

equipamentos coletivos, de respostas educativas, para as pessoas que 

vão ali morar, tudo aqui está posto em causa.  

Eu volto a dizer, o PCP é favorável a que se faça uma reabilitação 

daquele espaço, uma modernização daquele espaço, com todos os 

aspetos que estão incluídos neste Plano, nomeadamente passeios, 
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espaços verdes, etc. Agora eu acho que para qualquer um de nós pensar 

naquela Praça rodeada de betão até ao sétimo ou até ao sexto andar, 

não parecerá o melhor para a nossa cidade, nem para a nossa 

qualidade de vida. Muito obrigada.» 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «A Mesa não regista mais 

inscrições, pelo que colocava em votação a Proposta n.º 828 da Câmara 

Municipal, que é o Plano de Pormenor do Largo Dr. Francisco Sá 

Carneiro e a respetiva Declaração Ambiental.» 

VOTAÇÃO 

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

Votos contra – 11 (7PS; 3CDU; 1PAN) 

Abstenções – 4 (3PS; 1BE) 

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por maioria, 

sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“DELIBERAÇÃO 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, a Assembleia Municipal de 

Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre dos Paços do Município, apreciou e 

votou a versão final do Plano de Pormenor do Largo Dr. Francisco Sá Carneiro e a respetiva 

Declaração Ambiental (PPLFSC) – Proposta nº. 828/2017/CM (e respetiva documentação de 

suporte), conforme solicitado no ofício nº. 015737, de 05/12/2017, da Câmara Municipal de Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  

 Votos a favor - 15  PSD-10/CDS-2/PPM-1/MPT-1/PS-1 

 Votos contra - 11  PS-7/CDU-3/PAN-1 

  Abstenções -  4    BE-1/PS-3 

Aprovado por maioria.” 

 

O membro da AM, Sr. Cristóvão Norte (PSD) – Pedido de 

esclarecimento – «O Sr. Presidente pode dar a conhecer qual foi o 

sentido de voto dos membros da Mesa, por favor?» 
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O Sr. Presidente da Assembleia Municipal - «Os membros da Mesa 

votaram contra.» 

 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 06 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo Municipal respeitante à adenda ao contrato nº 19/2013 – 

Concessão de um sistema de transporte público de interesse 

turístico em comboio rodoviário – Proposta n.º 832/2017/CM. (Doc. 

n.º  06) 

 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal – «Eu tinha algo a dizer no 

ponto anterior, mas o Sr. Presidente pediu-me para não dizer e eu acho 

que ele tem razão, muito obrigado (se não achasse que ele tinha razão 

eu nem dizia isto). 

A proposta 832 é uma adenda ao contrato de concessão dos transportes 

públicos do comboio rodoviário, que foi assinado há quatro anos, depois 

de um concurso, e que pode ser renovado por mais quatro até um limite 

de doze.  

Entendemos que precisamos de melhorar aquele serviço, precisamos de 

lhe dar aqui outra dinâmica, mas não tínhamos condições para pura e 

simplesmente, nesta fase (tivemos em eleições e por aí fora), estar a não 

renovar o contrato, na medida em que isso implicaria ficar sem comboio 

turístico. E lançar um novo procedimento era preciso preparar peças, é 

preciso vir à Assembleia, é preciso lançar concurso, e levaria no mínimo 

um ano. E nesse sentido houve um acordo com o atual concessionário, 

no sentido de renovar não pelos quatro anos mas por dois anos, que 

nos dá tempo para preparar um procedimento e daqui a dois anos ter 

um outro tipo de serviço, com quem concorrer e com quem ganhar.  

Nesse sentido, o que pretendemos é que se delibere aprovar esta adenda 

ao contrato, não para renovar por quatro anos, porque se fosse 

renovação de quatro anos não precisávamos de nada porque era 

automático, mas sim por dois anos. Muito obrigado.» 
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O membro da AM, Sr. Paulo Baptista (PAN) – «No documento, a 

Câmara e o Sr. Presidente mostra preocupação com o futuro após os 

dois anos deste contrato e em que dá ênfase a um modelo mais amigo 

do ambiente. Gostaria de deixar uma pergunta, de forma objetiva e 

direta: se esse modelo passa por apoiar as empresas que demonstrem 

esta preocupação ambiental de forma ativa, através do uso de energias 

renováveis, por exemplo, e se não, gostaria de propor que assim fosse.» 

 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal – «Essa é uma das intenções, 

até equipamentos que possam também ter melhor desempenho 

ambiental. Isso será depois vertido nas peças do novo concurso para 

nova concessão. Obrigado.» 

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Não havendo mais 

inscrições, passávamos á votação do ponto 6: “Adenda ao contrato n.º 

19/2013 – Concessão de um sistema de transporte público de interesse 

turístico em comboio rodoviário – Proposta 832 da Câmara Municipal.» 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 31 (PS; CDU; BE; PAN; PPM; MPT; CDS; PSD) 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00 

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por 

unanimidade, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“DELIBERAÇÃO 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, a Assembleia Municipal de 

Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre dos Paços do Município, apreciou e 

votou a adenda ao contrato n.º 19/2013 – Concessão de um sistema de transporte público de 

interesse turístico em comboio rodoviário – Proposta nº. 832/2017/CM (e respetiva 

documentação de suporte), conforme solicitado no ofício nº. 015735, de 05/12/2017, da Câmara 

Municipal de Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  
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Votos a favor – PSD-10/PS-12/CDU-3/CDS-2/BE-1/PPM-1/MPT-1/PAN-1 =31 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00  

Aprovado por unanimidade.” 

 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 07 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal respeitante ao pedido de alteração e 

ampliação de unidade hospitalar, em nome de Hospital Particular o 

Algarve, S.A. – Proposta n.º 840/2017/CM. (Doc. n.º  07) 

 

O membro da AM, Sr. Tiago Botelho (PSD) – «Eu pedia a palavra só 

para fazer uma informação à Mesa. Ainda que o tema seja 

eminentemente da ordem patrimonial, atenta a natureza do beneficiário 

em causa e as funções que desempenho na administração pública, eu 

irei ausentar-me desta votação. Muito obrigado.» 

O membro da bancada do PSD, Tiago Botelho, ausentou-se da sala. 

 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal – «A proposta 840 tem a ver 

com o facto de que o terreno no qual está instalado o Hospital Particular 

do Algarve era um terreno municipal, que foi vendido em hasta pública, 

salvo erro em 2007, se não estou em erro, que tinha uma avaliação e 

essa avaliação foi feita com base na área de construção e, ao fim e ao 

cabo, nos índices construtivos que esse terreno poderia comportar. 

Neste momento o Hospital pretende fazer uma ampliação no topo, com 

mais três mil metros quadrados. Em termos urbanísticos isso é 

possível, mas nós não podemos de alguma forma aprovar o projeto de 

arquitetura para essa ampliação, na medida em que houve um contrato 

entre o município e o Hospital, para um determinado equipamento, com 

uma determinada área de construção, e portanto neste momento estaria 

de alguma forma a ser beneficiado nesse sentido. 
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O que se propõe aqui é que a Assembleia Municipal, que foi quem 

autorizou a alienação desse imóvel com aquelas condições, nos permita 

alterar essas condições para mais área construtiva, os tais cerca de três 

mil metros que estou aqui a falar, mas consequentemente haja um 

pagamento por parte do Hospital Particular ao Município, como se o 

terreno tivesse sido vendido com esta nova área de construção e 

portanto teria um outro valor, esse valor ronda os quinhentos mil euros. 

E portanto o que se pretende é que a Assembleia aprove a alteração da 

área de construção nesse mesmo imóvel, para estes nove mil seiscentos 

e cinquenta e um e o Hospital pague o valor acrescido que, salvo erro, 

está na proposta na ordem dos quinhentos e poucos mil euros. 

Se for alterado, então o Hospital pagará essa verba e consequentemente 

os nossos serviços aprovarão o projeto de ampliação do Hospital. Muito 

obrigado.» 

 

O membro da AM, Srª. Manuela Neto (PS) – «Em nome do grupo 

parlamentar do PS, temos a dizer que nós acompanhamos a decisão, em 

nome do interesse coletivo do município de Faro.» 

 

O membro da AM, Sr. Paulo Baptista (PAN) – «Após alguma 

ponderação e com alguma dificuldade também, pesando os prós e os 

contras, por um lado vendo que Faro necessita e os munícipes precisam 

de um sítio com mais condições para tratar da sua saúde e a 

possibilidade do espaço existente poder vir a ser aumentado e 

proporcionar isso; por outro, achamos que o apoio direto ou indireto a 

infraestruturas de saúde privadas, principalmente com esta dimensão, 

colocam em causa um objetivo maior de um melhor serviço de saúde 

pública e de um Hospital Central, retirando argumentos para que tal 

venha a acontecer, criando alguma concorrência e dificultando ainda 

mais a contratação de profissionais para o setor público.» 

 

O membro da AM, Srª. Berta Dias (PSD) – «Muito obrigada. Boa noite, 

cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. 
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Presidente da Câmara Municipal de Faro, Exm.ºs senhores Deputados, 

Srs. Membros do Executivo, digníssimo Público. 

A respeito desta proposta importa salientar alguns aspetos. Desde logo, 

é da maior importância para Faro e para os farenses, que se façam mais 

investimentos no concelho, quer de natureza pública, quer privada. 

Investimento significa criação de postos de trabalho melhores e 

oportunidades. E quando se trata de uma Unidade Hospitalar em 

princípio tal representará mais serviços e melhor atendimento, os quais 

beneficiam o concelho.  

Neste caso, esse interesse vem acompanhado pela receita relevante para 

o município que vai receber, por força do aumento da área de 

construção, aspeto que não é para nós menor, pois sempre temos 

estado muito zelosos das finanças municipais.  

Dito isto, fica todavia um lamento. Um lamento dirigido ao Governo. 

Entendemos que a oferta privada na saúde não é, nem pode ser, 

concorrente, mas sim complementar ao Serviço Nacional de Saúde. E se 

este investimento privado é bem recebido, seria mais que desejável que 

o investimento público na área da saúde tivesse lugar em Faro, 

sobretudo quando é claro que nos deparamos com a necessidade de ter 

um novo hospital, melhor apetrechado, fator de atração de médicos e 

que tenha uma maior diversidade da oferta assistencial. Apenas desse 

modo se pode garantir o acesso a todos os cidadãos, 

independentemente das suas posses. 

Continuamos a ter os piores indicadores de saúde no país. Desde 2002 

que estamos na expetativa de ter um novo Hospital, tem sido sempre 

adiado. Aliás, e bem, o Governo em 2006 estabeleceu as prioridades 

nacionais. O Algarve figurava em segundo lugar, quando se fizessem 

novos hospitais o Algarve não ficaria de fora. Ora, para 2018 o Governo 

anunciou quatro novos Hospitais: Lisboa, Évora, Seixal e Sintra. 

Infelizmente o Algarve ficou de fora, embora todos saibamos que a 

necessidade de 2006 muito se agravou, reconhecidamente mais no 

Algarve do que no resto do país. 

É importante reforçarmos a dimensão pública da saúde, sem prejuízo 

de que as iniciativas privadas sejam bem acolhidas, por isso 
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acompanhamos a proposta que a Câmara Municipal nos submete. 

Muito obrigada.» 

 

O membro da AM, Sr. Augusto Taveira (BE) – «Surgiu-nos aqui uma 

dúvida, se este aumento significava aumento de um piso ou aumento 

da área de implantação do Hospital. 

Depois outra questão: não estão definidos, enfim não se sabe o que é 

que vai ser, diz que os usos possíveis são para estabelecimento escolar, 

creche, infantário, inclusivamente clínica média também, terceira idade, 

ginásio, mas isto não está nada definido ainda?» 

 

O membro da AM, Sr. Carlos Vargas (PS) – «Aproveitar esta questão 

para vir com uma crítica ao Governo, que acho é descabida, tenho que 

responder, pois quem não se sente não é filho de boa gente e eu prezo-

me de ser filho de muito boa gente e de um partido composto por muito 

boa gente. 

Esta questão já foi levantada aqui sobre o Hospital Central do Algarve. 

Era bom que o PSD, de uma vez por todas, esclarecesse esta situação, 

para evitar cair nisto que está a cair. Era bom perguntar ao vosso 

Governo o que é que fizeram ao projeto que foi concluído, o que é que 

fizeram a todo o trabalho que foi feito, durante cinco anos, 

relativamente ao Hospital Central do Algarve. Era bom. É que esta 

opção não foi do Partido Socialista, esta opção de esconder o projeto 

dentro da gaveta foi do Partido Social Democrata. De facto, o PSD 

quanto mais órfão está, quanto menos discurso tem, quanto menos 

linha política de orientação tem, o discurso é sempre o mesmo, a 

conversa é sempre a mesma. É sinal de fragilidade. Ainda bem!» 

 

O membro da AM, Sr. José Apolinário (PS) – «Só queria fazer uma 

pergunta, não é para nenhum debate.  

Como o Sr. Presidente teve a gentileza de informar, este Hospital foi ali 

colocado porque depois de uma hasta pública em que aquela área 

estava dividida em três lotes, decidimos avançar para um único lote, 
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portanto fico particularmente satisfeito por este projeto ter prosseguido 

e ter representado emprego, qualidade e representa também trazer para 

Faro muita gente, muitas vezes de outros países, que é também um 

fator de atração de turismo de saúde. 

Mas há um outro projeto também, porque esse julgo que foi em 2009, 

que foi vendido um terreno em hasta pública do município para o HPP, 

depois nunca mais ouvi falar dos HPP, exceto agora Lusíadas. Portanto, 

gostava de saber já agora, neste ponto, se o Sr. Presidente nos pode 

informar se há alguma intenção de desenvolvimentos.  

Julgo que sem prejuízo da resposta do Serviço Nacional de Saúde, e nós 

Partido Socialista naturalmente colocamos a defesa do Serviço Nacional 

de Saúde como uma questão chave e prioritária que tem a ver com o 

nosso ADN, parece-nos também que esta resposta complementar é 

importante. E portanto não só saudamos esta decisão dos Hospitais 

Particulares do Algarve, mas gostava também de saber, já agora, se esse 

projeto que era dos Lusíadas (HPP) tem algum desenvolvimento. Muito 

obrigado.» 

 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal – «Muito obrigado. Por aquilo 

que sei do projeto, eu não o conheço detalhadamente, mas o que se 

pretende é: no último piso há uma parte construída e é de alguma 

forma ampliar essa parte, portanto não vai ter mais volumetria do que 

aquela que já tem. Está integrado na volumetria que já existe, não é um 

outro piso, mas é a continuidade de uma parte de um piso que não foi 

construída na totalidade. 

Relativamente ao que o Sr. Deputado Municipal José Apolinário referiu, 

ainda no mandato do Dr. José Apolinário houve desenvolvimentos desse 

projeto, houve alguns aperfeiçoamentos (eu lembro-me disso, a Sr.ª 

Deputada Teresa Correia acompanhou isso melhor) e esse projeto foi de 

alguma forma finalizado. O que sei neste momento é que os Lusíadas 

não estão a pensar ir por esse caminho. Isso não quer dizer que 

amanhã ou depois não possam ir, mas pelas últimas conversas que 

tive, não é intenção deles, de momento, investirem nesse equipamento, 

naquele terreno que eles adquiriram ao município, na Lejana. Muito 

obrigado.» 
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O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado. Vamos 

então votar o ponto n.º 7 da nossa Ordem de Trabalhos, é a Proposta 

n.º 840/2017 da Câmara Municipal. “Alteração e ampliação de unidade 

hospitalar, em nome do Hospital Particular do Algarve S.A.» 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 25 (12PS; 9PSD; 2CDS; 1MPT; 1PPM) 

Votos contra – 01 (PAN) 

Abstenções – 04 (3CDU; 1BE)              

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por maioria, 

sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“DELIBERAÇÃO 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, a Assembleia Municipal de 

Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre dos Paços do Município, apreciou e 

votou o solicitado na Proposta n.º 840/2017/CM (e respetiva documentação de suporte), 

relativa ao pedido de licença para obra de alteração e ampliação de unidade hospitalar, 

constante do processo de obras n.º 104/2015, em nome de Hospital Particular do Algarve, S.A., 

designadamente: “a alteração da área de construção da parcela de terreno para 9 651,65m2, 

resultante de cedência da Urbanização ‘Casal das Gambelas’, alvará de loteamento 9/00, 

mediante o valor de €581.344,82 (3.406,65m2 * €170,65 /m2), conforme apreciação do pedido de 

licença para obra de alteração e ampliação de unidade hospitalar, submetida pelo requerimento 

n.º 7277, de 02-03-2017, constante do processo de obras n.º 104/2015, em nome de Hospital 

Particular do Algarve, S.A.”, conforme solicitado no ofício nº. 015850, de 06/12/2017, da Câmara 

Municipal de Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  

Votos a favor – 25 PSD-9/CDS-2/PPM-1/MPT-1/PS-12 

Abstenções – 4 BE-1/CDU-3 

Votos contra – 1 PAN-1   

Aprovado por maioria.” 

 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 08 
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Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à formalização da adesão do 

Município de Faro à Associação Conferência das Cidades do Arco 

Atlântico – Proposta n.º 843/2017/CM. (Doc. n.º   08) 

 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal – «Muito obrigado. O que se 

pretende aqui é regularizar uma situação, porque o município há 

alguns anos que pertence a esta rede Arco Atlântico. Entretanto houve 

inclusivamente algumas participações da Sr.ª Deputada Teresa Correia 

e alguns técnicos nesta Rede. Detetou-se agora, porque chegaram umas 

faturas e estivemos a conferir, que nunca esta adesão tinha vindo aos 

órgãos. Acho que esta adesão foi feita em 2001 ou 2002, não tenho bem 

presente, mas o que se pretende aqui é regularizar uma situação do 

Município relativamente a esta rede Arco Atlântico. Obrigado.» 

 

O membro da AM, Sr. Manuel Mestre (MPT) – «Muito boa noite. Antes 

de falar deste parágrafo, deixar uma nota que infelizmente vai fazer um 

ano, dentro em breve, que houve a tempestade na Praia de Faro, que 

destruiu o pontão do Centro Náutico e infelizmente também, por falta 

de verba, vai levar mais de um ano para o pontão ser recolocado no sítio 

e que prejudicou muito o desenvolvimento dos trabalhos por aquela 

excelente equipa que trabalha no Centro Náutico, e só por eles serem 

excelentes profissionais é que aquilo não ficou encerrado e com falta de 

condições de segurança para todos aqueles que procuram o Centro 

Náutico. 

Bom, passando essa parte, todas as Associações de que o Município de 

Faro fizer parte, que tenham como dominador comum o mar serão 

sempre uma mais-valia para o concelho. No entanto, terá 

obrigatoriamente que trazer as tais mais-valias para a nossa cidade e 

para o concelho, não só para a promoção, mas também na ajuda de 

arranjar soluções para alguns problemas que temos na nossa cidade. 

Há duas infraestruturas fundamentais que têm que eventualmente 

surgir num futuro próximo ou mais longínquo, que será a doca exterior 

e uma nova marina na zona do porto comercial, bem como o 
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desenvolvimento daquele porto para dar sustentabilidade a toda aquela 

zona.  

É só, muito obrigado.»  

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «A Mesa não regista mais 

inscrições e portanto colocaríamos o ponto n.º 08 da nossa Ordem de 

Trabalhos à votação, a proposta n.º 843 da Câmara Municipal.» 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 28 (12PS; 10PSD; 2CDS; 1MPT; 1PPM; 1PAN; 1BE) 

Votos contra – 00 

Abstenções – 03 (CDU)   

   

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por maioria, 

sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“DELIBERAÇÃO 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, a Assembleia Municipal de 

Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre dos Paços do Município, apreciou e 

votou a formalização de adesão à Associação Conferência das Cidades do Arco Atlântico – 

Proposta nº. 843/2017/CM, conforme solicitado no ofício nº. 015851, de 06/12/2017, da Câmara 

Municipal de Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  

Votos a favor – 28 PS-12/PSD-10/PPM-1/MPT-1/CDS-2/BE-1/PAN-1 

Votos contra – 00 

Abstenções – 03 CDU 

Aprovado por maioria.” 

 

O membro da AM, Sr. Vítor Silva (PSD) – Ponto de ordem à Mesa – 

«Penso que V. Ex.ª está a terminar os trabalhos de hoje, e eu gostaria de 

trazer este ponto à Mesa, e em especial ao Sr. Presidente, nos termos 

legais e regimentais, que futuramente os pontos da Ordem de Trabalhos 

devem ser admitidos, nos termos legais e regimentais, antes de serem 
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presentes a debate. Assim como também no final de cada ponto da 

Ordem de Trabalhos colocar aos senhores eleitos locais se têm ou não 

qualquer declaração de voto a fazer, após a votação. Muito obrigado.» 

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Eu quero apenas 

esclarecer o membro do grupo municipal do PSD Vítor Silva, de que 

antes da reunião ter tido início formalmente, isto é antes de discutirmos 

qualquer um dos pontos da Ordem de Trabalhos, a Mesa leu a Ordem 

de Trabalhos, ponto por ponto. Não houve nenhuma intervenção de 

nenhum grupo municipal a propor qualquer alteração ou a contestar a 

Ordem de Trabalhos. Portanto, esse reparo que fez não me parece que 

tenha cabimento quando a Mesa fez aquilo que fez. 

Quanto às declarações de voto, eu julgo que após a votação, sempre que 

houver um grupo municipal que queira apresentar uma declaração de 

voto, ou qualquer membro, levanta o braço, faz essa indicação e a 

palavra ser-lhe-á dada para a declaração de voto. Não me parece que a 

Mesa tenha que perguntar constantemente se há declarações de voto, 

até porque nesta Ordem de Trabalhos, com oito pontos, que eu me 

lembre não houve nenhum pedido de declaração de voto. Portanto, 

estamos apenas a complicar aquilo que aparentemente pode ser fácil. È 

a minha opinião, mas estarei aberto para, naturalmente, com o espírito 

de tolerância que a própria época nos aconselha, a que em reunião dos 

representantes dos grupos municipais possamos alterar este tipo de 

procedimento. A Mesa tenta fazer o melhor que sabe e que pode, para 

que os trabalhos decorram com dignidade, com urbanidade e bem, 

como aliás acho que correu. 

Se me permite eu gostaria de encerrar a reunião.» 

 

O membro da AM, Sr. Vítor Silva (PSD) – «Sr. Presidente, já agora 

também gostaria de dizer que ouvi, mas não concordo. A minha achega 

é para melhor funcionamento desta casa e penso que é a vontade de 

todos nós. Muito obrigado.» 
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O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado. Fica 

registado e eu tomarei em devida conta. 

Quero, em nome pessoal, mas também em nome da Mesa e de todos, 

desejar a todos umas Boas Festas, um Feliz Natal junto das famílias e 

de quem lhes são mais queridos e um ótimo 2018 para todos os 

membros da Assembleia, para todos os membros do Executivo 

Municipal e também para o público que acompanhou os trabalhos da 

Assembleia Municipal de Faro. Boas Festas.»    

 Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal declarou encerrada a sessão. 

 

 

Para constar se lavrou a presente ata que vai ser devidamente assinada. 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

     O 1º. Secretário                                                        O 2º. Secretário 

      


