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Ata nº 07 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, nesta 

cidade de Faro e Salão Nobre dos Paços do Município, reuniu pelas 21.00 

horas, a Assembleia Municipal de Faro, em sessão ordinária, 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 - Período Antes da Ordem do Dia; 

2 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à incorporação do saldo de gerência, 1ª 

Revisão ao Orçamento de 2018 e Mapa de Pessoal-2018 – Proposta n.º 

119/2018/CM; 

3 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à retificação ao Mapa de Empréstimos 2017 – 

Prestação de Contas - Proposta nº 118/2018/CM; 

4 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à Consolidação de Contas de 2017 -  

Proposta n.º 120/2018/CM; 

5 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao 1.º Aditamento ao Acordo de Execução de 

Delegação de Competências celebrado com a União das Freguesias de 

Conceição e Estoi – Proposta n.º 106/2018/CM; 

6 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao 2.º Aditamento ao Acordo de Execução de 

Delegação de Competências celebrado com a Junta de Freguesia do 

Montenegro – Proposta n.º 107/2018/CM; 

7 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao 1.º Aditamento ao Acordo de Execução de 

Delegação de Competências celebrado com a União das Freguesias de Faro 

(Sé e São Pedro) – Proposta n.º 108/2018/CM; 
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8 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao 1.º Aditamento ao Acordo de Execução de 

Delegação de Competências celebrado com a Junta de Freguesia de Santa 

Bárbara de Nexe – Proposta n.º 109/2018/CM; 

9 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à proposta de recapitalização da MARF – 

Mercado Abastecedor da Região de Faro, S.A. – Proposta n.º 

111/2018/CM; 

10 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à Denúncia da concessão titulada pela 

escritura nº 9/2005, de 26 de abril, e respetiva escritura de aditamento nº 

33/2006, de 8 de novembro de 2006, com a Emparque – 

Empreendimentos e Exploração de Parquímetros, S.A. – Proposta n.º 

103/2018/CM; 

11 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao Concurso Público de concessão de 

serviços desportivos na área da docência nos projetos escola de natação, 

atividades aquáticas, sénior ativo, utilização livre das Piscinas Municipais, 

atividades náuticas e na técnica de manutenção e limpeza de instalações 

desportivas a realizar no concelho de Faro – Proposta n.º 100/2018/CM; 

12 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao Regulamento da Estrutura Orgânica da 

Câmara Municipal de Faro – Proposta n.º 99/2018/CM: 

13 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal 

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

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

setembro; 

14 – Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 

 

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

estavam presentes os seguintes membros: 
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Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte (PSD); Luís Miguel Neves (PS); 

Marta Gabriela Gomes Correia (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); Emanuel 

José Aniceto (CDU); Rita Maria de Carvalho Salgado Garcia e Costa (PSD); 

Beatriz Grisélia Calafate (PS); Tiago Botelho Martins da Silva (PSD); Artur 

Clemente Neto Viegas (PS); José Vítor da Silva (PSD); Paulo Jorge de 

Almeida Gonçalves Teixeira (PS); Augusto Arnaldo Nunes Otero Taveira 

(BE); Miguel José Madeira Barão (CDS); Susana Cristina da Silva Joaquim 

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

Baptista (PAN); Berta Paula Brito Cruz Silva Dias (PSD); João Manuel 

Bento Mota Lopes (PS); Cátia Susana da Palma Morais Gomes (PSD); 

Carlos Manuel Vargas Santos (PS); Filipe Gonçalo Schneider Hidalgo do 

Nascimento (MPT); Maria Manuela Palmeira Neto (PS); Vítor Manuel Pinto 

Ortega Reis Cantinho (PPM); Bruno Gonçalo de Azevedo Lage (PSD – 

Presidente da União das Freguesias de Faro Sé e S. Pedro); Steven Sousa 

Piedade (PSD – Presidente da Junta de Freguesia do Montenegro); 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: 

José Apolinário Nunes Portada (PS); Francisco Manuel Mateus Domingos 

Conde Soares (PSD); Manuel Francisco Botelho Agulhas (CDU); Tatiana 

Henriques Homem de Gouveia (PS); João Manuel Camacho Gameiro Alves 

(PSD); Ana Lúcia Silva de Passos (PS); Fernando Manuel Correia Marques 

(PS); Dora Sofia de Oliveira Ferreira de Melo (CDS) e Manuel Eurico dos 

Santos Mestre (MPT): 

Foram presentes os seguintes pedidos de justificação de falta e 

substituição. 

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

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



Ata nº. 07                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   4 

29/06/2018 

 

 

tendo sido substituído pelo elemento a seguir na lista do Partido 

Socialista, Luís Miguel Neves.  

- Do membro do grupo municipal do PSD, Francisco Manuel Mateus 

Domingos Conde Soares, um pedido de substituição na presente reunião, 

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

lista do Partido Social Democrata, Marta Gabriela Gomes Correia. 

- Do membro do grupo municipal da CDU, Manuel Francisco Botelho 

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

pessoais, tendo sido substituído pelo elemento a seguir na lista da CDU, 

Emanuel José Aniceto, que após tomar posse, tomou lugar na respetiva 

bancada. 

- Do membro do grupo municipal do PS, Tatiana Henriques Homem de 

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

pessoais, tendo sido substituída pelo elemento a seguir na lista do Partido 

Socialista,  Beatriz Grisélia Calafate. 

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

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

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

PSD, Tiago Botelho Martins da Silva. 

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

pedido de substituição na presente reunião, por motivos profissionais, 

tendo sido substituída pelo elemento a seguir na lista do Partido 

Socialista, Artur Clemente Neto Viegas, 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, Paulo Jorge de Almeida Gonçalves Teixeira. 

- Do membro do grupo municipal do MPT, Manuel Eurico dos Santos 

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

pessoais, tendo sido substituído pelo elemento a seguir na lista do MPT, 
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Filipe Gonçalo Schneider Hidalgo do Nascimento, que após tomar posse, 

tomou lugar na respetiva bancada.  

Estavam presentes junto à Mesa:  

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

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

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

Carlos Pedro Sousa Gordinho e Ana Cristina Valadas Grilo.  

 

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

aberta a reunião. 

A 1ª Secretária procedeu então à leitura da Ordem de Trabalhos, tendo 

colocado a mesma à discussão, não tendo havido intervenções. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal - «O silêncio é a melhor forma de 

aceitarmos a Ordem de Trabalhos. Muito boa noite a todos, cumprimento 

os membros da Assembleia Municipal, cumprimento o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, os Senhores Vereadores, o público e os nossos 

concidadãos aqui presentes, assim como os funcionários do município de 

Faro. 

No período antes da ordem do dia temos três moções e quatro 

recomendações para discussão. A primeira, por ordem de entrada, 

subscrita pelo Movimento Partido da Terra. Dava a palavra ao 

representante do grupo municipal do MPT, Filipe Nascimento, para 

apresentar a sua recomendação sobre a criação de uma comissão de 

acessibilidade para o Concelho de Faro (Doc. 01).» 

O membro da AM, Filipe Nascimento (MPT) - «Boa noite a todos. 

Cumprimento o Sr. Presidente da Mesa e todos os presentes.  

“Recomendação 
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A realização da igualdade de direitos é um imperativo a que todos nos 

devemos dedicar. Infelizmente o simples andar pela rua não é igual para 

todos. A muitos de nós escapa essa dura realidade. 

Nesse contexto, de modo a construir um concelho mais equilibrado e 

acessível, a matéria atinente à acessibilidade representa um desafio a que 

devemos responder. 

A quem sofre de um qualquer problema de mobilidade condicionada, seja 

de caráter definitivo ou não, somando-se o envelhecimento da população, 

são fenómenos estes que nos convocam para abrigar os direitos de franjas 

progressivamente mais representativas da população. Os territórios não 

estão preparados para esta realidade e, por isso, urge intervir em 

acessibilidade. 

É por considerar de extrema importância lutar por um concelho acessível, 

onde todos possam viver no concelho de igual modo, e não trancados 

entre quatro paredes, que preparar o futuro é urgente. 

Em reunião de líderes, foi proposta a criação de uma comissão de 

acessibilidade para conseguir uma melhor forma de trabalhar esta 

temática com sucesso. 

É verdade que a mobilidade e a acessibilidade estão de braço dado, o que 

pode criar algumas ilusões sobre o seu tratamento. 

A grande diferença é nas escalas a que devem ser tratados cada um dos 

temas. 

A escala para o tratamento dos problemas de acessibilidade é de detalhe, é 

sobre rampas, localização de estacionamentos, de acessos, e de um sem 

fim de detalhes no meio urbano. 

No plano de mobilidade, apesar de também ter de se ter em atenção a 

acessibilidade, este não é o único tema a ser debatido. A escala é maior, e 

muitos dos problemas a tratar com detalhe podem ser ignorados, criando 

o insucesso e de Faro continuar a ser uma cidade sem acessibilidade, 

apesar de poder ter melhorado a sua mobilidade. 

Mesmo tendo consciência que implementar políticas com vista a diminuir 

essas dificuldades é um tema cujo plano tem de ser implementado ao 
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longo do tempo, é necessário começar já e definir estratégias, e metas que 

sejam exequíveis para algo se consiga mudar. 

Apenas a título de exemplo, ainda recentemente a AMAL vai lançar um 

concurso publico para a criação de uma rede de autocarros integrada no 

Algarve. 

Pela experiência atual, nenhum autocarro é acessível e permite alguém 

com mobilidade condicionada viajar pelo Algarve de Autocarro. 

Nem de Autocarro, nem de comboio, pois nenhuma destas composições 

permite alguém numa cadeira de rodas viajar de Barlavento a Sotavento. 

Se não existe nenhum transporte publico neste momento que consiga 

colmatar esta necessidade, não devia esta futura rede já o prever? 

Mais uma vez, e com outro exemplo: Os autocarros do Próximo têm quase 

todos uma rampa de acesso, e local próprio para transportar pessoas em 

cadeira de rodas. Mas a cidade não tem, nem a própria estação na EVA, 

paragens que permita o acesso aos autocarros, ficando o serviço 

inutilizado. 

A situação do resto do Algarve e do país não é diferente. 

Estes exemplos podem ser aplicados a uma serie de situações nos 

tratamentos destes temas. É por este motivo que é imperioso que : 

l. Seja criada uma comissão especial na Assembleia Municipal 

estritamente para a mobilidade condicionada, de modo a realizar a 

importância política desta matéria; 

2. Mas também que, desde já, o Executivo adapte a sua intervenção, as 

estratégias e instrumentos de ordenamento à realização deste fim, o qual é 

uma exigência de equidade social e um imperativo democrático.” 

Sobre esta Recomendação usaram da palavra: 

O membro da AM, Cristóvão Norte (PSD) - «Boa noite a todos.  

Eu queria fazer duas ou três observações que, no fundo, visam manifestar 

absoluta concordância em relação aos termos da moção que está a ser 
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submetida à apreciação da Assembleia Municipal. E se me permitem num 

enquadramento mais global, não tão circunscrito a Faro, eu diria que as 

questões de mobilidade reduzida são, talvez, por força da evolução 

demográfica que se regista e que é muito preocupante por todo o país, 

aliás é um dos desafios de maior expressão que Portugal encontra, que 

esta questão é crucial mesmo. Muitos de nós não se deparam com as suas 

dificuldades, passam à margem do observador mais desatento, mas 

aqueles que no dia a dia, seja por força de vicissitudes pessoais seja pela 

circunstância de estarem em uma faixa etária mais elevada, confrontam-

se com essas dificuldades. E elas estão praticamente em todo lado, até 

aqui, quando temos que vir ao Salão Nobre da Assembleia Municipal e 

torna-se tão difícil e angustiante para alguns. Portanto, há um trabalho de 

grande significado que tem de ser feito. Eu acho que isto é uma matéria 

que todos, seguramente, saberão reconhecer a importância, portanto 

parece-me que é avisado unirmos esforços para a tornar esta matéria 

como uma matéria de intervenção prioritária, para promover um concelho 

mais inclusivo, socialmente mais justo, que tenha a capacidade de 

assegurar a realização da igualdade de oportunidades para todos.  

Muito obrigado.» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – Obrigado, Sr. Presidente. 

Boa noite a todos.  

Relativamente a esta recomendação, o PCP acompanha todas estas 

questões que foram aqui levantadas, e, dos exemplos que são dados, eu 

até me lembrei durante a leitura do documento, da situação, por exemplo, 

dos comboios, em que o Governo quer pôr um agente único e que isso vai 

ser mais um entrave, a concretizar-se, para a mobilidade das pessoas ou 

para as pessoas com mobilidade reduzida. 

Sabemos que a cidade tem muitas armadilhas, não só para cadeiras de 

rodas, para carrinhos de bebés, para pessoas invisuais, os acessos a 

edifícios públicos… portanto, temos esta preocupação também.  

Mas depois temos aqui duas questões que são: em relação “à comissão 

especial de modo a realizar a importância política desta matéria” – eu julgo 
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que esta matéria tem importância política, e temos exemplos de comissões 

de trabalho que foram organizadas na Assembleia Municipal e depois na 

prática acabam por não dar em nada. E depois, no segundo ponto, a 

questão de o Executivo Camarário adaptar a sua intervenção e as 

estratégias de modo a dar resposta, isto já está contemplado, portanto já é 

uma obrigação da Câmara Municipal de Faro, quando prevê os passeios, 

as acessibilidades, edifícios, portanto essa componente da acessibilidade 

tem que estar presente. Não está. A gente sabe que não está, mas já é 

uma obrigação que obriga não são os municípios mas outras entidades, a 

construir e a privilegiar espaços de acesso a todas as pessoas. 

Portanto, a nossa votação vai ser a abstenção, neste sentido, porque 

achamos que a criação de uma comissão especial em nada vai resolver 

este problema, e relativamente à Câmara, a Câmara sabe que tem essa 

obrigação e portanto tem é que a cumprir. 

De resto, completamente de acordo com o que foi dito e com os problemas 

e as preocupações levantadas. 

Obrigado.» 

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) - «Boa noite Sr. Presidente, na 

sua pessoa cumprimento todos os presentes. 

Na minha opinião, praticamente já foi quase tudo dito sobre esta moção. 

O Bloco vai obviamente apoiar a moção. Queria chamar só a atenção para 

a pouca atenção que às vezes se dá, colocando árvores e postes no meio 

dos passeios, o que dificulta a passagem de carrinhos de bebés ou 

cadeiras de rodas. Só isso. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) - «Boa noite a todos. 

Eu gostava de lembrar que todos nós, mais cedo ou mais tarde, a 

probabilidade de termos problemas de mobilidade em algum momento da 

nossa vida é extremamente elevada, e deve ser próxima de 100%. E isto 

está relacionado quer com a idade (vamos ficando com mais dificuldades 

de mobilidade), com a doença ou em alguma fase da nossa vida – lembro-

me das mães, dos carrinhos de bebés que muitas vezes é difícil circular 
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em alguns espaços. Esse facto não deve ser, claro, impeditivo de uma 

pessoa levar uma vida normal e livre, portanto o PAN está totalmente de 

acordo com esta recomendação e acho que devemos aprofundar o 

problema em sede de uma comissão própria e espero que traga resultados 

e acredito que trará resultados positivos para Faro.»  

O membro da AM, Paulo Teixeira (PS) – Boa noite Sr. Presidente, na sua 

pessoa cumprimento todos os presentes. 

Eu gostava de informar que o grupo do Partido Socialista apoia 

plenamente esta moção, que está muito sensível a todas as matérias das 

acessibilidades, quer das vias públicas, quer monumentos, quer 

organismos oficiais. Pensamos que também é importante a comissão e o 

Partido Socialista vai nomear uma pessoa para essa comissão. 

E faço já um desafio a essa comissão: no dia 20 de outubro deste ano vão 

acontecer em Faro as comemorações do Dia Nacional da Paralisia 

Cerebral. Essas comemorações nacionais vão decorrer em Faro, e portanto 

eu faço já um pequeno desafio a essa comissão, se for criada, para que 

nesse dia, em que vai haver uma série de sessões, se apresentar um 

primeiro relatório ou um draft de recomendações exatamente para a 

APPC-Faro porque é o organismo organizador. 

Eu acho também importante que esta comissão ouça as forças vivas 

associativas que têm a ver com essa área, portanto penso que devem 

convidar as entidades e as associações que intervêm na cidade e no 

concelho sobre essa área, para se pronunciarem e para darem a sua 

opinião perante a comissão. É tudo, obrigado.» 

Não havendo mais inscrições, passou-se à votação da Recomendação. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 28 (12PS; 1BE; 1PAN; 1PPM; 1MPT; 10PSD; 2CDS) 

Votos contra – 00 

Abstenções – 03 (CDU) 
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Face ao resultado obtido na votação, a referida recomendação, foi aprovada 

por maioria. 

O Presidente da Assembleia Municipal - «Passamos a uma moção da 

CDU “Melhorias na linha ferroviária do Algarve” (Doc. 02).» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Passo então a ler a Moção: 

Melhorias na linha ferroviária do Algarve 

“MOÇÃO 

MELHORIAS NA LINHA FERROVIÁRIA DO ALGARVE 

Foi aprovado na Assembleia da República, no dia 29 de março de 2018, o 

Projeto de Resolução n.º 1344/XIII/3.ª - Pela melhoria do transporte 

ferroviário no Algarve, proposto pelo Grupo Parlamentar do PCP, passando 

a Resolução da Assembleia da República, recomendando ao Governo a 

execução das seguintes melhorias na Linha Ferroviária do Algarve: 

1. Conclua o processo de eletrificação da Linha do Algarve nos troços 

Lagos-Tunes e Faro-Vila Real de Santo António nos prazos inicialmente 

previstos; 

2. Inclua no projeto de modernização da Linha do Algarve uma ligação 

ferroviária direta ao Aeroporto de Faro; 

3. Equacione a possibilidade de criação de uma ligação ferroviária direta 

entre o Algarve e a Andaluzia; 

4. Proceda à aquisição de material circulante de tração elétrica para a 

Linha do Algarve e à reconversão das oficinas da EMEF de Vila Real de 

Santo António para a manutenção e reparação desse novo material 

circulante; 

5. Proceda à contratação de pessoal operacional para a Linha do Algarve, 

designadamente maquinistas, operadores de revisão e venda, e assistentes 

comerciais; 

6. Melhore a qualidade do material circulante atualmente ao serviço na 

Linha do Algarve, proporcionando maior conforto aos utentes; 
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7. Realize obras de reabilitação e beneficiação das estações e apeadeiros 

da Linha do Algarve, e crie novos apeadeiros onde a procura o justifique; 

8. Melhore a articulação do transporte ferroviário regional com os 

transportes rodoviários, especialmente nas estações e apeadeiros mais 

distantes dos centros urbanos; 

9. Crie ligações ferroviárias diretas entre Lagos e Vila Real de Santo 

António; 

10. Reative a Estação de S. Marcos da Serra, na Linha do Sul, garantindo, 

pelo menos, a paragem de dois comboios por dia, em cada sentido, para 

embarque e desembarque de passageiros. 

A concretização destas medidas constantes da Resolução da Assembleia 

da República contribuirá, de forma inegável, para a melhoria do serviço 

prestado aos utentes, tornando o transporte ferroviário no Algarve mais 

atrativo para residentes e visitantes da região, com impacto muito positivo 

na mobilidade das populações e com enormes benefícios para o ambiente 

e para o desenvolvimento sustentável ao nível local e regional. 

Perante o atrás exposto, os eleitos da CDU propõem que a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em 29 de junho de 2018, delibere: 

1. Congratular-se pela aprovação na Assembleia da República da 

Resolução “Pela melhoria do transporte ferroviário no Algarve”; 

2. Recomendar ao Governo que considere a urgência da execução das 

medidas propostas de melhorias da Linha Ferroviária do Algarve, 

indispensáveis para o bem-estar das populações e visitantes e o 

equilibrado desenvolvimento da economia em geral e, em particular, do 

setor do turismo; 

3. Dar conhecimento desta deliberação ao Governo, à AMAL e aos órgãos 

de comunicação social. 

Faro, 29 de junho de 2018. 

Os eleitos da CDU.”» 
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O membro da AM, Filipe Nascimento (MPT) – «O Partido da Terra só tem 

aqui uma questão a propor que é pedir uma alteração no texto, em que, 

nas melhorias da Linha Ferroviária do Algarve seja incluído uma garantia 

de que estes serviços garantam a acessibilidade nos serviços para as 

pessoas com mobilidade condicionada, porque neste momento não existe.» 

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

sua pessoa cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, os Srs. Vereadores, 

a Mesa, os Srs. Deputados Municipais, Exm.º público. 

O Partido Socialista acompanha a CDU e é uma preocupação do Partido 

Socialista a melhoria da Linha Férrea do Algarve. O próprio Governo 

também está preocupado com a situação e com a eletrificação da Linha do 

Algarve. O próprio Ministro das Obras Públicas e Infraestruturas o 

demonstrou numa intervenção que já fez, e várias intervenções até do Sr. 

Deputado que está aqui nesta sala, em relação a matéria. Como tal não 

tenho grandes considerações a fazer, de facto isto é uma preocupação dos 

Algarvios. A linha férrea do Sul está a bater no fundo, principalmente no 

que diz respeito às carruagens que normalmente são sempre o refugo e as 

carruagens mais antigas do norte é que vêm cá para baixo para o Algarve, 

e temos que mudar este paradigma em relação à situação da linha 

ferroviária do sul. E quando digo do sul não é só do Algarve é do Alentejo 

para baixo.  

Portanto, nós acompanhamos esta preocupação da CDU e vamos votar a 

favor.»  

O membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «Boa noite, Sr. Presidente. 

Esta moção que o grupo da CDU nos traz aqui, ao fim e ao cabo 

consubstancia-se num grande problema que o Algarve tem, que é a 

mobilidade em termos de transportes. Várias vezes falamos e ouvimos 

notícias de que a 125 está congestionada, que a Via do Infante a pagar 

não é a alternativa, que existem filas e filas e a 125 é uma rua, e só 

através destas melhorias na linha ferroviária do Algarve poderemos ter 

aqui uma alternativa ao transporte terrestre. 
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Como todos nós sabemos, o troço que tem mais viabilidade económica e 

mais passageiros é entre Olhão e Faro e estas melhorias na linha, e com 

as carruagens, podem aumentar os serviços e dar uma maior qualidade 

aos seus utentes. Portanto, nós vamos acompanhar esta proposta. Muito 

obrigado.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Boa noite, novamente.  

Quando se fala da necessidade de reduzir a utilização do automóvel, seja 

por questões ambientais, seja por questões de saúde relacionadas com a 

qualidade do ar, ou com os inconvenientes que estão associados ao 

excesso de automóveis nas cidades com o trânsito, é de extrema 

importância valorizar os meios alternativos de transporte, onde, claro, se 

incluem os comboios, que achamos que devem voltar a ter um papel 

importante que já tiveram no nosso país.  

Assim, somos favoráveis e concordo com a sugestão de alteração do MPT, 

através do Filipe também, que se puder ser acrescentada faz todo o 

sentido, porque pessoas com dificuldades de mobilidade têm problemas 

em deslocar-se dentro das carruagens, e principalmente ao sair e a entrar. 

Obrigado.» 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Muito obrigado Sr. 

Presidente, cumprimento a todos. 

Considero que este assunto é exclusivamente da competência do Algarve. 

Porque uma verdadeira descentralização e uma autonomia administrativa 

comportaria a criação da Região do Algarve. E para que futuros deputados 

regionais, defensores da regionalização e sufragados pelo Algarve, venham 

a ser responsáveis por uma decisão que é crucial.  

Estou a defender um novo sistema de transporte. Eu já aqui apontei o 

problema do atravessamento no Castelo de Faro, que é um monumento 

que devia ser nacional e que vai ficar pejado de catenárias em todo o seu 

redor, um sítio com uma valorização crescente, com dezenas de milhares 

de turistas a passar por esse sítio. O atravessamento de Olhão, que não 

sei como tecnicamente se vai colocar catenárias a atravessar metade de 
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Olhão. E o atravessamento num terreno do qual as pessoas não estão 

sensibilizadas, porque não tem sido também muito divulgado, um terreno 

de uma valorização arqueológica fantástica, que é Balsa, em Luz de 

Tavira. 

Portanto nesta proposta, que não é pioneira, a CCDR já fez uma proposta 

para um metropolitano de superfície com ligação ao aeroporto, esse ramal 

podia ser prolongado até sotavento. Prevejo também, para Barlavento, 

uma solução também muito interessante, com caráter turístico, de acesso 

turístico às praias, pontualmente desembarcando os veraneantes, 

reduzindo o tráfego automóvel, que já não tem por onde estacionar 

invadindo áreas de grande sensibilidade. 

O Algarve, desde já contrapôr um planeamento regional. É certo que isto é 

inovador, estar a antecipar no tempo aquilo que tem que ser criado. E 

essa exploração própria vai ser baseada em energias verdes, portanto a 

energia das marés e energia solar, que ainda não se sabe bem onde é que 

vão ficar. Reduzindo-se o consumo de combustíveis pelo contributo 

próprio destas regiões e ainda através de um sistema de transporte às 

praias, mas também ao interior, acho importante também que esta Linha 

possa equacionar uma ligação pioneira e experimental, entre Faro e 

Olhão, acho que era vital criar logo essa Linha, uma Linha que podia ter 

interligado, também, uma via ciclável, por exemplo. 

No entanto, eu queria chamar à importância da capital na interligação de 

todos estes meios viários inovadores e que serão, penso eu, da 

responsabilidade da Câmara Municipal de Faro, como capital, ser a 

pioneira para fazer a interligação entre várias cidades que estão aqui tão 

próximo. Obrigado.» 

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

obrigado, boa noite a todos. 

Muito brevemente, para dizer que o grupo municipal do PSD, em primeiro 

lugar, acompanha o espírito da moção apresentada, sobretudo reforçada 

pela observação que o membro do MPT aqui apresentou – que aproveito 

par saudar, Filipe Nascimento, na sua primeira presença na Assembleia 
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Municipal – e portanto grupo do PSD também gostaria de associar-se ao 

pedido que o MPT fez, de incluir uma alteração ao texto da moção 

apresentada pelo PCP, de modo a podermos também acompanhar e votar 

favoravelmente. Muito obrigado.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado. Não noto mais 

inscrições e portanto devolvo a palavra ao grupo municipal do PCP, à 

Catarina Marques, até porque temos que saber se aceita a alteração 

proposta.» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «A bancada do PCP aceita 

a alteração proposta, mas nas deliberações essa alteração tem que constar 

como um ponto à parte, na medida em que tanto o ponto um, como o 

ponto dois, remetem-nos para a Resolução que foi aprovada na 

Assembleia da República e que os pontos são estes que constam aqui. 

Portanto, nós não podemos incluir um ponto numa Resolução que já foi 

aprovada na Assembleia da República.  

Portanto podemos colocá-la sim, nas deliberações ou nas recomendações, 

mas como um quarto ponto neste caso, com essa questão e depois 

faremos chegar com a redação final.» 

Passou-se então à votação da moção apresentada pelo grupo municipal do 

PCP – “Melhorias na Linha Ferroviária do Algarve” [(com a alteração que foi 

discutida (Doc. 2-A)]. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 30 (12PS; 3CDU; 1BE; 1PAN; 1MPT; 2CDS; 10PSD) 

Votos contra – 01 (PPM) 

Abstenções – 00 

Face ao resultado obtido na votação, a referida moção foi aprovada por 

maioria.  
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O Presidente da Assembleia Municipal – «Tem agora a palavra do grupo 

municipal do PSD, para apresentar uma recomendação à Câmara 

Municipal, para a disponibilização de um terreno ou edifício digno para a 

construção de uma Mesquita para a Comunidade Muçulmana. (Doc. nº 03) 

Não sei se é o signatário que vai apresentar a recomendação, dou a 

palavra então ao membro Vítor Silva.» 

O membro da AM, Vítor Silva (PSD) – «Boa noite, Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal, Srs. Membros da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, 

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

funcionários desta casa. 

Muito simples, a recomendação em causa visa fundamentalmente o 

seguinte: “Recomendação 

A Comunidade Muçulmana de Faro, é uma associação legalmente 

constituída CIF – Centro Islâmico de Faro, encontra-se inserida 

maioritariamente na vivência Farense, sendo uma comunidade laboriosa, 

respeitada e estimada no nosso meio há várias décadas das e composta 

por mais de um milhar de cidadãos. 

É firme vontade desta comunidade, a edificação de um lugar digno de 

culto na capital da região algarvia, o que almejam há muito tempo a esta 

parte. 

É verdade que, a partir do final do século passado, graças à Comunidade 

Marroquina, residente no Algarve, foi possível ao CIF, ter um pequeno 

espaço para a prática das suas orações diárias na zona do Bom João à 

Rua José nossa Pedro Almeida 21 r/c, na nossa cidade de Faro.  

Há uma necessidade premente, e disso a comunidade tem feito sentir, face 

às dificuldades de espaço, dar as condições necessárias (dignas) para que 

aqueles que professam o Islão na capital da nossa região e também para 

aqueles que, sendo muçulmanos, visitam a nossa cidade e o Algarve tendo 

em conta o passado histórico, localização, beleza, clima e afabilidade da 

nossa região do Algarve e de Faro em especial. 
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Há ainda, a necessidade de fortalecer novas relações de Faro com outras 

cidades da bacia Mediterrânica e do Golfo, apoiando com tudo isto, uma 

melhor integração digna da Comunidade Muçulmana, na cidade de Faro 

na região do Algarve.  

Assim, a presente recomendação ao executivo Municipal da Câmara 

Municipal de Faro tem como finalidade que, na medida do possível este 

executivo disponibilize a breve prazo, um edifício digno, ou um terreno, 

para que a Comunidade Muçulmana de Faro, tenha a sua Mesquita, com 

a dignidade que esta merece.” 

Muito obrigado.» 

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «O BE, nesta moção, vai 

abster-se, não sem saudar o espírito interculturalista da moção. 

Todavia, entendemos que num estado laico não deve recair sobre o erário 

público o apoio a qualquer confissão religiosa, neste caso consubstanciado 

na cedência de um edifício ou terreno, sabendo-se das dificuldades que há 

em Faro na área da habitação. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Eu queria só recordar que 

desde o século VIII que a Comunidade Islâmica se instalou em Ossónoba e 

ela passou-se a designar, um pouco mais tarde, no século X ou XI, por 

Santa Maria de Harun. Harun era um príncipe árabe. Eu, como membro 

do PPM, acho que era importante voltar a frisar aqui que a capital tem o 

nome de um príncipe árabe. Portanto, o nome tem essa origem e essa 

evolução semântica ou semiótica. A comunidade que felizmente se 

manteve em Ossónoba ou Santa Maria de Harun e prolongou-se por 

bastante tempo, seria importante fazer jus ao que os geógrafos da época, 

islâmicos, escreveram e que diziam nas suas designações para as suas 

construções religiosas ou edifícios religiosos, aplicaram o nome da 

Mesquita-Igreja  e também Mesquita-Catedral. 

Portanto, há uma tradição histórica importantíssima dessa convivência do 

período mudéjar. Muito obrigado.»  
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O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Obrigado Sr. Presidente. De 

facto esta moção “entala” um pouco a nossa bancada. Porque nós estamos 

num Estado Laico e eu quando digo “entala” é no sentido de que o que a 

recomendação pede é que seja disponibilizado, em breve prazo, um edifício 

digno e um terreno para a Comunidade Muçulmana de Faro, é isto que 

pede aqui.  

É claro que nós temos aqui, e eu não sei se isto é uma encomenda, se já 

existe o espaço, se já existe o edifício, às vezes este tipo de moções 

acontecem. Nós vamos acompanhar o vosso pedido, mas gostaria de 

chamar a atenção que há de facto instituições aqui no nosso concelho que 

necessitam de terrenos e vou-lhes dar aqui um exemplo: para quando a 

construção do Quartel de Bombeiros? A retirada dos Bombeiros 

Voluntários naquele sítio e haja de facto um espaço condigno para 

instalação dos Bombeiros Voluntários? Eu podia aqui referir “n” 

instituições, até “n” religiões que se praticam aqui na nossa região, que 

têm algum poder, que têm necessidade também de um espaço e de um 

edifício. Mas não é por nossa parte que vamos inviabilizar esta 

recomendação. O ónus desta recomendação vai ficar no executivo, vai 

ficar no Presidente da Câmara. Ele que resolva e nós aqui estaremos, na 

altura, para tomar nossa posição mais correta num Estado laico porque 

de facto nós estamos com respeito por todas as religiões. Tenho dito.»  

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Boa noite a todos. 

Também dentro da linha da intervenção do meu camarada Carlos Alberto, 

mas num Partido democrático como é o nosso, as divergências são 

salutares, porque é das divergências que sai o esclarecimento. 

A minha posição, e a posição do Partido Socialista, está um pouco dividida 

sobre isto; não somos contra, temos é uma leitura diferente desta 

situação.  

Eu pessoalmente, e queria referir aqui a minha posição, apoio esta moção, 

não só pelo seu conteúdo, mas também por aquilo que ela significa do 

ponto de vista daquilo que é o Estado Laico de Faro. O Estado e o 

Governo, a aproximação que tem sido feita às Comunidades Islâmicas, 
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isto é uma questão política importante. Nós portugueses damos exemplos 

ao mundo, de saber coabitar, de saber viver e conviver com outras 

civilizações e com outras religiões. Damos exemplos ao mundo em sentido. 

Temos exemplos históricos nesse sentido, que tem a ver com a nossa 

história.   

Por isso, eu entendo que apesar de sermos um Estado Laico, esta própria 

Câmara apoia por vezes as religiões. Já apoiou a religião católica na 

construção da Igreja Nova de São Luís. Aqui nesta Assembleia, e eu estava 

aqui, nós cedemos um terreno à Igreja Evangélica do Sétimo Dia, para 

construir uma igreja para a Assembleia de Culto, na Penha. Só que como 

não conseguiram construir a igreja, o terreno reverteu para a Câmara.  

Mas há aqui uma situação que também é muito importante: é que Faro 

está geminado com duas cidades muçulmanas, Tânger (em Marrocos) e 

Bolama (na Guiné). Mas sobretudo recorde-se uma coisa. A Comunidade 

Islâmica de Lisboa comemorou agora cinquenta anos. Nessa comemoração 

esteve o Cardeal Patriarca de Lisboa, o Presidente da República o 

Secretário-Geral da ONU, o Presidente da Assembleia da República e o 

Primeiro-Ministro. E para verem bem a relação que existe entre nós e os 

muçulmanos ou Estado Islâmico, o Centro Islâmico de Lisboa foi 

legalizado em 1968. Foi um grupo de estudantes universitários, que 

vieram das ex-colónias, que pediram a legalização ao Governo e à Câmara 

de Lisboa do seu grupo. Mas em 1966 já um grupo de estudantes, 

também universitários e vindos das ex-colónias, formaram uma Comissão 

para pedir à Câmara de Lisboa e ao Governo um espaço para fazer uma 

Mesquita. E, curioso dos curiosos, vocês sabem uma coisa? Essa 

Comissão era composta por dez elementos, cinco eram católicos e cinco 

eram muçulmanos. Portanto já em 1966, havia a ligação entre nós e os 

muçulmanos e entre nós e todas as religiões. 

Eu, pessoalmente sou ateu, concordo com todos, mas não concordo com 

nenhum, mas não vou inviabilizar uma coisa destas.» 
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O Presidente da Assembleia Municipal – «Não havendo mais inscrições, 

nós passamos à votação da recomendação apresentada pelo grupo 

municipal do PSD.» 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 26 (11PS; 1PAN; 1PPM; 1MPT; 2CDS; 10PSD) 

Abstenções – 05 (3CDU; 1BE; 1PS) 

Votos contra – 00 

Face ao resultado obtido na votação a referida recomendação foi aprovada 

por maioria. 

 

 O Presidente da Assembleia Municipal – Temos agora uma 

recomendação entregue pelo Partido Socialista que propõe uma auditoria 

financeira à Ambifaro, Empresa Municipal (Doc. 04).» 

Seguidamente a 1.ª Secretária Ilda Silva ausenta-se da Mesa, para tomar 

lugar na bancada do Partido Socialista, procedendo à leitura da referida 

recomendação. 

O membro da AM, Ilda Silva (PS) – «Obrigada Sr. Presidente. 

“Recomendação 

Sendo que, e objetivamente: 

A AMBIFARO EM, vem apresentando resultados negativos consecutivos, 

crescentes, desde a sua constituição em 25 de março de 2015, por 

incorporação com o Mercado Municipal, sendo que o projeto de fusão foi 

registado já em novembro de 2014; 

Atendendo ao teor do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 62º, da Lei 

n.º 50/2012 de 31 de agosto, que aprova o regime jurídico da atividade 

empresarial local e das participações locais, determinando aquela norma 

que as empresas locais são obrigatoriamente objeto de deliberação de 
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dissolução, no prazo de seis meses, quando se verificar nos últimos três 

anos, o resultado líquido é negativo; 

Na AMBIFAR, EM, verificaram-se resultados negativos em 2015, 2016 e 

2017, no valor 475 mil euros, 405 mil euros e 1 300 mil euros, 

respetivamente, que foram cobertos pelo erário municipal; 

Apreciando-se a justificação, ao tempo, para se propor à Assembleia 

Municipal que viabilizou tal proposta de fusão, foi essencialmente: 

«3 – Objetivos da Fusão – (artigo 98.º n.1 alínea a) do CSC) 

3.1. Inserida na política de reorganização do setor empresarial local do 

Município de Faro, a projetada Fusão pretende abranger, designadamente, 

as seguintes áreas de atuação: 

     - Reorganização interna, designadamente, ao nível administrativo e 

financeiro, por forma a reduzir e racionalizar os custos existentes, em 

consequência da existência de duplicação de estruturas administrativas e 

sistemas de contabilidade; 

     - Otimização dos sistemas de comunicação e informação, pela 

racionalização de equipamentos e soluções informáticas utilizadas na sua 

gestão e exploração; 

      - Redução dos custos administrativos decorrentes da reorganização da 

atividade, reengenharia de procedimentos de gestão, administração e 

execução das tarefas administrativas e operacionais; 

      - Aumento da eficácia na prestação de serviços, venda de produtos e 

bens, de uma forma mais complementar, rentabilizando-se os próprios 

equipamentos públicos sob sua gestão, os quais passarão a ser geridos 

numa ótica de otimização integrada de espaços, pessoal, dispositivos e 

maquinaria. 

     - Rentabilização dos recursos humanos afetos a cada empresa, 

aproveitando em favor do interesse comum as diversas especializações hoje 

existentes nas duas empresas, reduzindo-se, desta forma, os atuais gastos 

com o recurso a fornecimento de serviços externos especializados, de forma 

individual por ambas. 
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3.2 – As empresas municipais participantes no projeto de Fusão têm como 

missão o cumprimento dos objetivos determinados pelo Município de Faro e 

que passam pela necessidade de racionalização do setor empresarial local, 

dotando-o dos benefícios emergentes das economias de escala, de uma 

maior articulação entre as atividades desenvolvidas pelas empresas e da 

justificada adequação do setor empresarial local de Faro à realidade da 

conjuntura económica do país, o qual impõe uma diminuição dos recursos 

financeiros disponíveis para as autarquias locais. 

3.3 – A justificação para a fusão por incorporação na Mercado Municipal de 

Faro, E.M prende-se com o facto de esta empresa deter atualmente as 

melhor condições físicas, competências técnicas, operacionais e soluções 

informáticas de apoio à gestão que a colocam como a entidade melhor 

colocada para prosseguir os objetivos e atividades das empresas a fundir, 

de uma forma consolidada mais eficaz e eficiente.» 

Consideramos fundamental apurar as razões dos prejuízos e do défice 

acumulados, face ao estudo de viabilidade financeiro, apresentado 

inicialmente, para sustentar a fusão com a empresa mercado municipal, 

que sustentou a Proposta e a sua Aprovação, no qual era referida a 

viabilidade da empresa; 

Para tanto, apreciando-se, para preenchimento das competências deste 

órgão, na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro que estabelece o regime 

jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades 

intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de 

competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, 

designadamente:  

A deliberação sobre a criação de serviços municipalizados e todas as 

matérias previstas no regime jurídico da atividade empresarial local e das 

participações locais, conforme alínea n) do nº 1 artigo 25º;  

Que está consignado nas alíneas a) b) e g) do no nº 2 do artigo 25º do 

mesmo regime que à assembleia municipal compete igualmente:  
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Acompanhar e fiscalizar a atividade da câmara municipal, dos serviços 

municipalizados, das empresas locais e de quaisquer outras entidades que 

integrem o perímetro da administração local, bem como apreciar a execução 

dos contratos de delegação de competências previstos na alínea k) do 

número anterior; 

       Apreciar, com base na informação disponibilizada pela câmara 

municipal, os resultados da participação do município nas empresas locais 

e em quaisquer outras entidades; 

      Conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos resultantes de 

ações tutelares ou de auditorias executadas sobre a atividade dos órgãos e 

serviços do município. 

A deliberação sobre a constituição de delegações, comissões ou grupos de 

trabalho para o estudo de matérias relacionadas com as atribuições do 

município e sem prejudicar o funcionamento e a atividade normal da 

câmara municipal, prevista na alínea c) do nº 1 do artigo 26º;  

A apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, a 

respetiva avaliação e a apreciação e votação dos documentos de prestação 

de contas do ano anterior, de acordo com o nº 2 do artigo 27. 

E que as Empresas Municipais, conforme à Lei nº 53-F/2006, de 29 de 

dezembro, que estabelece o Regime Jurídico do Setor Empresarial Local1, 

devem assegurar a sua viabilidade económico-financeira e racionalidade 

económica, conforme previsão do nº 1 do artigo 9º, sob pena de nulidade e 

de responsabilidade financeira, a decisão de criação das empresas, bem 

como a decisão de tomada de uma participação que confira influência 

dominante, deve ser sempre precedida dos necessários estudos técnicos, 

nomeadamente do plano do projeto, na ótica do investimento, da 

exploração e do financiamento, demonstrando-se a viabilidade económica 

das unidades, através da identificação dos ganhos de qualidade, e a 

racionalidade acrescentada decorrente do desenvolvimento da atividade 

                                                           
1
 Alterada pelas: 

   - Lei n.º 67-A/2007, de 31 de dezembro 
   - Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro 
   - Lei n.º 55/2011, de 15 de novembro 
   - Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto 
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através de uma entidade empresarial, pelo que as empresas devem 

apresentar resultados anuais equilibrados. 

Ainda e porque na última Assembleia Municipal a Câmara Municipal veio 

apresentar Proposta, que foi aprovada, em que se decidiu a alteração do 

Revisor Oficial de Contas daquela Empresa Municipal; 

A Assembleia Municipal de Faro, delibera e faz recomendar à Câmara 

Municipal: 

1) A realização de uma auditoria financeira à AMBIFARO, EM desde a data 

do início da sua exploração em fusão, por incorporação, com o Mercado 

Municipal de Faro e até 31 de dezembro de 2017 e que ocasionou os 

resultados negativos consecutivos e crescentes que podem ocasionar a sua 

dissolução nos termos da Lei; 

2) A constituição de uma Comissão de Acompanhamento à presente 

Auditoria por representante, efetivo e suplente, de cada uma das 

bancadas de representantes municipais desta Assembleia Municipal, que 

desde já é constituída na data desta deliberação e com entrada imediata 

em funcionamento; 

3) Que a Câmara Municipal, nos termos da lei, determine o apoio 

necessário à execução destas deliberações e seu funcionamento com 

eventual recurso a empresa externa a contratar para o efeito e prazo de 

noventa dias. 

Faro, 27 de junho de 2018, 

Grupo Municipal do Partido Socialista.”» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Obrigada. 

O PCP, tendo em consideração as verbas que nos últimos anos têm sido 

absorvidas pela Ambifaro, verbas do município, da Câmara Municipal, e 

também pelo facto desta empresa municipal nos últimos três anos, e 

consecutivamente, ter vindo a apresentar saldos negativos, 

acompanhamos portanto esta proposta do PS e consideramos que, de 

facto, há esta necessidade de uma auditoria financeira à Ambifaro. 

Portanto iremos voltar favoravelmente. Muito obrigada.» 
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O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Obrigado, Sr. Presidente. Eu 

vou ser muito breve. 

A Assembleia Municipal é um órgão deliberativo e fiscalizador e a 

Assembleia Municipal não pode branquear por mais tempo a situação da 

Ambifaro. É uma empresa que deu um prejuízo, em três anos, de 2,2 

milhões de euros e isto tem que parar. 

Ainda este ano, e na revisão orçamental, já está o dobro daquilo que 

estava previsto no orçamento para 2018.  

Portanto, o PS sustenta esta auditoria, porque de facto ao longo destes 

anos, algo está escondido e alguém tem escondido algumas situações para 

debaixo do tapete. Isto até pode estar e deve estar tudo correto, pensamos 

nós, mas nós entendemos que esta Assembleia Municipal, como órgão 

fiscalizador, tem obrigação de saber o que se passa nesta empresa que foi 

criada em 2013, com a fusão. Houve uma alteração ao projeto de fusão a 

23/03/2015, o registo definitivo foi feito em 23/03/2015, portanto os 

pressupostos da fusão falharam e isto não pode continuar.  

Portanto, da nossa parte, temos matéria devidamente sustentada para que 

esta auditoria avance urgentemente. O prejuízo de 2,2 milhões de euros 

em três anos, é muito. Para não completar o que isto arrastou e os 

motivos destes custos... Fico por aqui.»  

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Obrigado. Sem querer fazer 

grandes julgamentos ou considerações sobre a gestão da Ambifaro, penso 

que a auditoria proposta faz sentido, no âmbito de uma política de 

transparência, quando existe uma empresa que mantém prejuízos 

constantes crescentes nos últimos anos. Por isso, o PAN vai votar 

favoravelmente.» 

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

Presidente.  

Quanto à proposta que o grupo do Partido Socialista apresenta, eu 

gostaria de fazer duas ou três observações. A primeira das quais é que eu 

julgo que a proposta, para compreender exatamente a dinâmica da 
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Ambifaro e do Mercado Municipal, não deve ser circunscrita ao período 

entre 2013 e 2017. Parece fazer muito maior sentido, porque todos nós 

que estamos aqui conhecemos como é que tal se verificou, do ponto de 

vista económico e financeiro, um conjunto de pressupostos que estavam 

assumidos, à partida, que nenhum deles se veio a verificar e a dívida 

gigantesca que, ao longo de anos e anos, a própria empresa acumulou. 

Ora, dizer, por exemplo, que os resultados dos últimos três anos 

representam 2,2 milhões de euros, isso é absolutamente verdade; o que o 

senhor não diz é que o padrão de resultados obtidos pela empresa, já no 

passado também pela Ambifaro, com fenómenos de vicissitude que não 

vale a pena recordar, também com a questão do Mercado no momento da 

sua constituição e naquele episódio de 2009 (que todos conhecemos e que 

nos foi apresentado na altura pelo executivo, como uma fórmula de 

resgatar da situação de penúria financeira em que a sociedade se 

encontrava), nada disso veio a ter efeito. Portanto, eu acho que a gente 

tem que ter um olhar mais coerente e estruturado, que não sirva 

exclusivamente da arma de arremesso político e sirva, sobretudo, para 

compreendermos se é possível esta empresa, com estas atribuições, obter 

os resultados que nós queremos que ela obtenha, sem causar prejuízos 

significativos e obrigar a Câmara a colocar lá verbas. Eu não sei se isso é 

possível, tenho dúvidas, porque já houve diversas gestões ao longo dos 

anos, e sempre, em todas as ocasiões, eu julgo que nenhum dos senhores 

que está nesta sala me é capaz de apontar um ano em que não se tivesse 

obtido resultados negativos, uns de maior magnitude, outros de menor 

magnitude.  

O que me leva a dizer que o problema não é um problema meramente 

conjuntural, é antes, sim, um problema de natureza estrutural. E se essa 

auditoria deve servir para compreendermos alguma coisa, para além da 

missão fiscalizadora que nós obviamente secundamos, em homenagem à 

transparência que nós não temos razão para pensar de forma diferente, 

acho que devemos alargar o âmbito temporal, de forma a podermos avaliar 

tudo e perceber se é possível, neste quadro, ter a empresa nesses termos, 

ou se temos que tomar alguma iniciativa para garantir que ela tenha mais 
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receita, do modo a ser sustentável. Acho que esse, sim, é o debate que nos 

cabe fazer e é, isso sim, um debate sério.  

Portanto, neste sentido, apelo ao grupo do Partido Socialista que possa 

rever o número na proposta que nos apresenta, de forma a alargar para 

um período temporal que nos permite compreender o fenómeno em toda a 

sua dimensão, por um lado.  

E por outro lado – é aqui uma questão de entendimento meu – há pouco 

foi aprovada aqui uma moção do MPT, moção essa que recomendava que 

se criasse uma Comissão na Assembleia Municipal. Eu julgo que o ponto 

número dois, ele não resulta ipso facto, por força da mera aprovação da 

Assembleia Municipal hoje, aqui, na criação da comissão. A criação da 

comissão tem que ser aprovada num ponto da Assembleia Municipal, o 

que é diferente de uma recomendação. Portanto, este ponto número dois 

não tem aplicação, se me permitem, e portanto eu, sem prejuízo de se vir a 

constituir esta comissão, e o PSD e não tem nenhuma reserva de que tal 

venha a suceder, ela não pode ser assumida por força da aprovação desta 

deliberação. Não pode. Portanto, é uma questão estatutária regimental e 

eu dava boa conta disso.  

Portanto, o PSD não tem problema de acompanhar a moção, pedimos sim 

que o PS seja capaz de ampliar esse espaço, porque achamos que ela 

assim fica prejudicada e não compreende aquilo que um exercício sério e 

muito rigoroso desta matéria deve traduzir. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Ilda Silva (PS) – «Obrigada, Sr. Presidente. 

Bom, vamos lá ver, eu acho que temos que ser sérios nesta discussão. 

A proposta do PSD, de ampliar o prazo de análise das razões destes 

prejuízos acumulados, não parece fazer muito sentido. Não parece fazer 

muito sentido, porquê? Para já, porque a empresa quando foi constituída 

teve por objetivo a rentabilização e a otimização dos recursos, foi com esse 

objetivo. E no seu Plano de Atividades anual nunca tal constou o 

argumento apresentado pela bancada do PSD. Mas independente disso, 

olhando aqui para os resultados o que é que nós vemos? Que o prejuízo da 

Ambifaro resulta, sobretudo, dos fornecimentos e serviços externos, que 
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foi de quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e dezasseis euros em 

2015, foi de oitocentos e seis mil seiscentos e quatro euros em 2016, e de 

um milhão trezentos e oitenta e quatro mil seiscentos e oitenta e nove 

euros em 2017. Não foi de juros e amortizações pela dívida, que é o 

argumento apresentado. Porque em juros e amortizações, Sr. Deputado 

Cristóvão Norte, em 2015 pagou-se seiscentos e setenta e quatro mil 

oitocentos e doze euros, em 2016 quatrocentos e onze mil oitocentos e 

noventa e nove euros (até se diminuiu o pagamento de juros e 

amortizações) e em 2017 trezentos e noventa e seis mil quinhentos e 

quarenta e seis euros. Portanto, a dívida acumulada, os prejuízos que 

vinham de trás, pois a empresa foi constituída precisamente para isso; 

durante três anos o que se verifica é que, não só não correspondeu àquilo 

para a qual foi constituída, aos objetivos que estiveram presentes na 

altura, como antes pelo contrário, o prejuízo tem vindo a ser consecutivo e 

a aumentar, sobretudo neste último ano, exponencialmente.  

Por isso nós entendemos, o Partido Socialista entende, que é necessário 

conhecer as razões destes prejuízos recorrentes. Porque aquilo que parece 

é que não houve uma gestão eficaz, relativamente àquilo que se pretendia. 

Porque um plano de atividades e um orçamento previsional que é feito 

inicialmente, serve para corresponder aos problemas que as empresas 

têm. Isso nunca foi evidenciado. Muito obrigada, Sr. Presidente.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Não havendo mais inscrições 

vamos votar.»  

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 17 (12PS; 3CDU;1BE; 1PAN) 

Abstenções – 14 (10PSD; 2CDS; 1MPT; 1PPM) 

Votos contra – 00 

Face ao resultado obtido na votação, a Recomendação foi aprovada por 

maioria. 
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O Presidente da Assembleia Municipal – «Passamos à apresentação da 

próxima moção, também do grupo municipal do PS, com o título “Faro 

cada vez menos influente e mais periférica.” 

O membro da AM, Cristóvão Norte (PSD) – «É sobre a condução dos 

trabalhos, Sr. Presidente. Dá-se a circunstância de esta moção, como 

também uma outra que alegadamente será do Partido Socialista, ter sido 

entregue por alguém que não é membro da Assembleia Municipal. Quem 

enviou essa moção para Assembleia Municipal não é membro da 

Assembleia Municipal! E nós, julgo eu, somos todos muito tolerantes e 

temos alguma flexibilidade nas regras, mas acho que há um mínimo de 

cumprimento das regras, Sr. Presidente. Portanto, eu apelava, se a moção 

é mesmo do Partido Socialista, que admito que seja, não vejo que seja de 

outra forma, mas a verdade é que o signatário não é uma pessoa da 

Assembleia Municipal, não é sequer suplente da Assembleia Municipal, 

nunca assumiu funções na Assembleia Municipal, não consta que esteja 

mandatado pelo Partido Socialista para enviar e-mails para a Assembleia 

Municipal a apresentar moções.  

Portanto, nós não estamos disponíveis para discutir estas moções, por 

uma questão de princípio. Não tem nada a ver com o conteúdo nem de 

uma nem de outra, se elas entrarem regularmente, nós discuti-las-emos 

sem nenhuma reserva, mas achamos que há um conjunto de regras que 

têm que ser cumpridas, Sr. Presidente. Por isso, permita-me fazer este 

reparo.  

Se o entendimento for outro por parte da Mesa, nós solicitamos que seja 

devolvido ao plenário a admissibilidade das moções. Mas queria já 

solicitar ao Sr. Presidente que tivesse em conta, para não fazermos isso.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado.  

Eu julgo que o regimento da Assembleia Municipal é completamente 

omisso nessa questão. A questão que se põe aqui, o que eu preciso de 

saber, é se o líder da bancada no Grupo Municipal reconhece ou não que 

a moção é sua. A pergunta é simples, se a bancada do Partido Socialista 
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disser “esta moção não é nossa”, não será aceite. Não vejo outro tipo de 

comportamento.» 

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

Assumo aqui que o erro foi meu, a responsabilidade é minha. Porque eu 

enganei-me com o Regimento da Assembleia Intermunicipal e convenci-me 

que isto tinha que ser entregue até às 15:00 horas desse dia. E o meu 

computador ficou bloqueado. E eu, eram cinco para as três, telefonei para 

um camarada meu, que tinha estado numa reunião de preparação comigo 

e com outros camaradas, na preparação destas duas recomendações (uma 

moção e uma recomendação) e eu pedi-lhe: “é pá, desculpa lá, para isto 

chegar a tempo…” – afinal ainda tinha mais tempo, e eu tinha que levar o 

meu computador a arranjar. O erro é meu. Eu assumo essa 

responsabilidade. 

Eu sou o proponente das duas moções. Agora, também não é por aqui –

não é discutido hoje, é discutido numa próxima Assembleia Municipal.  

Mas eu assumo esta responsabilidade. De facto, há partidos que têm a 

sua organização, mas também isto não é virgem nesta Assembleia 

Municipal… 

Agora, a moção dos hidrocarbonetos é para retirar, mas fazíamos questão 

de discutir a outra recomendação.» 

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

cumprimento todos os membros da Assembleia e o digníssimo público. 

Eu gostava de dizer que o Partido Socialista é uma instituição de bem, 

como todos os Partidos aqui representados. E por isso mesmo, a partir do 

momento em que o próprio líder da bancada assume a responsabilidade 

desta moção, a partir do momento em que é claro que foi intenção dele 

enviar esta moção, não há outra dúvida que essa é intenção do Partido 

Socialista, que é subscrita também por todos os seus membros nesta 

bancada do Partido Socialista. 

Deste modo, quer-me parecer a mim, que é extemporâneo ou não faz 

sentido, até pela omissão do regulamento, de quem deve enviar, deve sim 
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aceite. A partir do momento em que o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal, bem com o secretariado, não dá como recusada a proposta 

entregue; bem como não é colocada em causa pela pessoa de bem que é o 

Partido Socialista, como qualquer outra instituição, outro Partido desta 

Assembleia Municipal, deve ser atendida a boa receção desta proposta. 

Quer-me parecer que a partir do momento em que é colocado em causa 

esta situação, de futuro outras situações podem também ser colocadas em 

causa e naturalmente estaremos atentos a todas elas. Obrigado.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Eu, aquilo que percebi pela 

intervenção do membro Carlos Alberto, foi que assumiu o erro e retirava 

as propostas.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Temos aqui muita matéria para 

discutir nesta proposta. Mas para não haver mais confusão, isto vale o 

que vale, nós retiramos, mas ficamos atentos quando elas vêm da 

Assembleia da República, sem nome, outro tipo de moções… 

Tenho dito.»  

O membro da AM, Cristóvão Norte (PSD) – «Queria só agradecer ao 

Partido Socialista ter retirado as moções.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado. 

Temos então uma Recomendação do grupo municipal do Bloco de 

Esquerda intitulada “Pela urgente elaboração de uma estratégia local ao 

abrigo do 1º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – DL nº 

37/2018, 4 de junho.” (Doc. 04)» 

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – « “Recomendação 

Pela urgente elaboração de uma estratégia local ao abrigo do 1º Direito – 

Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – DL nº 37/2018, 4 de junho.  
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O levantamento, em 2017, das necessidades de realojamento habitacional 

identificou mais de 200 agregados familiares do município de Faro em 

situação de grave carência habitacional.  

No seguimento de iniciativas políticas, como a Resolução da Assembleia 

da República nº 48/2017, para a criação dum novo programa de apoio 

público à promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em 

condições habitacionais indignas, foi agora publicado no DR nº 106 -1ª 

série de 4 de junho de 2018 o Decreto-Lei nº 37/2018 que estabelece o 1º 

Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.  

Apesar de não responder a todas as situações de carência habitacional, 

este novo programa abrange pessoas sem-abrigo e as situações de não 

renovação de contrato de arrendamento nos casos de agregados que 

integrem pessoas com deficiência ou arrendatários com mais de 65 anos, 

entre outras situações de precariedade, insalubridade, insegurança, 

sobrelotação ou inadequação da habitação, como nos casos de pessoas 

com incapacidade ou deficiência. Também as pessoas e agregados que 

residem em áreas urbanas degradadas com características próprias, 

designadas como “ilha”, “pátio” ou “vila” têm direito a aceder a uma 

habitação adequada através da concessão de financiamento aos respetivos 

proprietários.  

Pelo novo diploma legal, os municípios para além de apoio técnico, podem 

beneficiar de apoio financeiro sob a forma de comparticipações não 

reembolsáveis e de bonificação da taxa de juro de empréstimos, para a 

promoção de diversas soluções habitacionais: arrendamento de habitações 

para subarrendamento, encargo com os moradores de núcleos 

degradados, reabilitação, construção e aquisição de frações ou prédios 

habitacionais…  

Pelo exposto, e tendo também em conta a necessidade de respostas 

imediatas à situação de carência habitacional no concelho, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária em 29 de junho de 2018, 

RECOMENDA ao Executivo camarário: 
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- que elabore com urgência a estratégia local prevista no artº 30º do 

Decreto-Lei nº 37/2018 de 4 de junho e priorize as soluções habitacionais 

que pretende ver desenvolvidas no município ao abrigo do 1º Direito.” 

Obrigado.»  

O Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado. Eu peço aos 

membros da Assembleia, quando um membro da Assembleia está a 

apresentar uma proposta, temos todos que fazer um esforço de 

concentração para que ele possa apresentar a proposta de forma que seja 

compreensível para todos.  

Está aberta então a discussão sobre a moção apresentada pelo grupo 

municipal do Bloco de Esquerda.» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Obrigado, Sr. Presidente.  

Relativamente a esta recomendação, se me permite, é só aqui uma 

pequena leitura do Decreto-Lei. Esta recomendação do Bloco remete-nos 

para o Decreto-Lei nº 37/2018, e no seu artigo 3º na alínea c), i) e j).   

Para os representantes das bancadas que não tenham o documento eu 

leio muito rapidamente, que a alínea c) que é o princípio da integração 

social, no sentido de o apoio ao acesso à habitação não significar o apoio a 

qualquer solução habitacional, “devendo ser favorecidas soluções de 

ocupação dispersas nas zonas habitacionais existentes, ou que garantam 

a diversidade social e estejam inseridas no tecido urbano, assim se 

promovendo a integração da pessoa ou do agregado nas comunidades 

residentes e evitando-se fenómenos de segregação ou de exclusão sócio-

territorial”. 

Depois na alínea i), há o princípio da reabilitação do edificado, segundo o 

qual “o apoio público ao abrigo do primeiro direito deve privilegiar a 

disponibilização de habitações, através da reabilitação do edificado em vez 

da construção de nova edificação, como forma de contribuir para a 

valorização do parque habitacional, para a requalificação e para a 

revitalização das cidades e para a sua sustentabilidade e o uso eficiente de 

recursos”.  
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E depois na alínea j), há o princípio do incentivo ao arrendamento no 

sentido de que “o apoio público ao abrigo do primeiro direito deve 

privilegiar o acesso a uma habitação arrendada, em detrimento da 

aquisição de habitação, como forma de contribuir para o equilíbrio entre 

regimes de ocupação e promoção”. 

O porquê da leitura destas três alíneas do Decreto-Lei? Porque 

precisamente elas levam-nos para as propostas que o PCP e que a CDU 

apresentaram em sede de Câmara, ainda no tempo do nosso vereador 

Mendonça, em 2016 e 2017, e em que o orçamento da Câmara 

contemplava verbas neste sentido, portanto no sentido da aquisição por 

parte do município de casas devolutas e outras, recuperando-as, 

integrando-os no Parque Habitacional Municipal e, dando desta forma, a 

resposta aos graves problemas das famílias carenciadas do nosso 

município.  

E mais, a proposta ia neste sentido, também, com o que diz aqui na linha 

c) do artigo 30º, no sentido de se poder dispersar pela cidade ou pelo 

Município, as casas de forma a não criar guetos, a não guetizar as 

pessoas. Aqui utiliza a expressão “a não segregá-las”, a não haver uma 

exclusão.  

E portanto nós congratulamo-nos com esta moção. Achámos que era 

importante é relevante dizer o papel que tivemos neste sentido e, de facto, 

confirmamos que a maioria de direita na altura não fez nada e continua a 

não fazer. Continua a não fazer, até porque a própria revisão do 

orçamento continua a não contemplar verbas para a questão da habitação 

social e para a questão da aquisição e recuperação de casas para fins de 

habitação social.  

Iremos votar favoravelmente. Muito obrigada.»  

O membro da AM, Susana Joaquim (PS) – «Boa noite a todos os 

presentes.  

Quero aqui só fazer um pequeno reparo. Nós acompanhamos o sentido 

desta moção, mas devo acrescentar que não são duzentos agregados 

familiares. Em 2017 foram seiscentos e sessenta e quatro agregados 
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familiares sinalizados com carência de habitação e a viver alguns com 

ausências de habitação, outros a viverem em situações precárias.  

Muito obrigada.» 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Só para esclarecer, entre 

seiscentos e duzentos há uma diferença enorme… Quer dizer, a habitação 

social tem que ser da esfera regional, tem que haver um departamento 

próprio em que vai estudar a situação em geral, caso a caso, cidade a 

cidade e, por motivos operacionais e de planeamento e ordenamento, quer 

seja no centro da cidade ou na periferia, ou mais para Barlavento ou 

Sotavento, isto tem que ser rigoroso acho eu, ou tentar aproximarmos do 

rigor das coisas. Obrigado.»  

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Isto tem a ver, 

provavelmente, com a definição do que é que é um agregado familiar em 

situação difícil em termos de habitação. Eu também creio que são mais, 

como diz o PS. Simplesmente estes foram os dados oficialmente fornecidos 

pelo próprio Município. Houve um inquérito, perguntas sobre o assunto e 

o próximo município é que forneceu estes dados: duzentas e nove famílias 

com carências graves no que respeita a habitação.  

Muito obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Este tema da habitação social é 

um tema que pessoalmente me é particularmente importante, por 

variadíssimas razões.  

O problema da habitação social em Faro não é uma coisa de âmbito 

regional. O problema da habitação social tem a ver, fundamentalmente, 

com uma questão de vontade e sensibilidade política e social para 

resolverem isto. Estamos na presença de um Executivo Camarário que, 

desde 2009, tudo aquilo que fez para habitação social foi zero. Zero em 

termos de projeto, zero em termos de vontade, zero em termos de obra. 

Isto não é uma questão regional, é uma questão de sensibilidade social e 

vontade política para o fazer. Porque noutros mandatos anteriores, mesmo 
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do PSD, alguma coisa foi feita. E nos mandatos do Partido Socialista foi 

feito muita coisa, mas mesmo muita coisa.  

Dou como exemplo: de certeza absoluta que o orçamento da Câmara de 

Olhão é muito inferior o orçamento da Câmara de Faro, não posso 

precisar mas deve ser, mas a vontade política do Presidente da Câmara de 

Olhão é diferente e a vontade social. Porque reabilitou oitocentos fogos de 

habitação social, totalmente. Comprou um terreno por quinhentos e 

sessenta mil euros, para fazer habitação social. E nós comprámos um 

terreno por dois milhões de euros, ao preço de mercado, com dinheiro a 

fundo perdido do Estado, nós aplicámos e gastamos dois milhões de euros 

num terreno que dá para fazer quarenta e nove apartamentos, e a Câmara 

de Olhão comprou, por quinhentos e sessenta mil euros, um terreno que 

com certeza não vai fazer só quarenta e nove.  

Mais: não havendo dinheiro, que não há, desde que haja vontade política e 

sensibilidade social, há uma coisa que se chama o apoio às rendas, em 

que a Câmara de Olhão vai disponibilizar duzentos mil euros do seu 

orçamento para apoiar as rendas, para as pessoas que não podem pagar e 

que necessitam de habitação.  

A Câmara de Faro, em 2009, disponibilizou setenta mil euros e resolveu o 

problema de apoio às rendas a quase cem famílias do concelho. A seguir, o 

atual Executivo que tinha responsabilidades nesse Executivo, a primeira 

coisa que fez quando chegou foi acabar com isso.  

Portanto, é uma questão fundamentalmente e sobretudo de sensibilidade 

social e vontade política.» 

 O Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado, não 

registando mais inscrições, vou colocar a moção apresentada pelo Bloco 

de Esquerda à votação.» 

 VOTAÇÃO 

Votos a favor – 28 (12PS; 03CDU; 01BE; 01PAN; 01MPT; 10PSD) 

Abstenções – 03 (02CDS; 01PPM) 

Votos contra – 00 
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Face ao resultado obtido na votação a referida moção foi aprovada por 

maioria. 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Tem a palavra do grupo 

municipal do Bloco de Esquerda, o membro Augusto Taveira, para 

apresentar o Voto de Repúdio – Pelo respeito às populações imigrantes, 

por uma resposta de acolhimento de pessoas refugiadas, pelo repúdio às 

políticas xenófobas.(Doc. 05)» 

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Voto de Repúdio – 

Pelo respeito às populações imigrantes, por uma resposta de acolhimento 

de pessoas refugiadas, pelo repúdio às políticas xenófobas 

Considerando que: 

a) São crescentes as preocupações, a nível europeu e internacional, com 

os fluxos migratórios dos últimos anos de milhares de pessoas migrantes e 

refugiadas a tentar chegar à Europa, via Mediterrâneo, na sua maioria 

com origem na Síria, Iraque, Afeganistão e Eritreia; 

b) No âmbito da “Agenda Europeia para as Migrações”, de 13 de maio de 

2015, a Comissão Europeia ativou o sistema de emergência a fim de 

assegurar uma melhor distribuição dos requerentes de asilo por toda a 

Europa, com o consequente desenvolvimento de um programa de 

reinstalação dessas pessoas, identificadas pelo Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), de forma a garantir a sua 

proteção internacional; 

c) O Governo Português, ao abrigo do mecanismo de solidariedade previsto 

no sistema de reinstalação de pessoas refugiadas, disponibilizou-se 

perante a Comissão Europeia, em setembro de 2015, para acolher 4.574 

pessoas; 

d) O recém-eleito Governo Italiano que é composto por partidos 

eurocéticos e xenófobos violou o Direito Internacional, recusando a 

entrada do Aquarius, gerido pela SOS Mediterranée e, consequentemente, 

a receção de 629 homens, mulheres e crianças em situação de extrema 

vulnerabilidade. Após um impasse de várias horas, o Governo Espanhol 
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garantiu a receção dos migrantes, que foram, entretanto, transportados 

para Espanha no Aquarius, com apoio de dois barcos da marinha italiana; 

e) A crescente prevalência do discurso xenófobo, o crescimento eleitoral de 

partidos de extrema-direita em vários países e a disseminação de muitas 

das suas visões e conceções, indissociáveis das políticas e da ação da 

própria União Europeia, assumem proporções preocupantes, que 

justificam um decidido combate em nome dos valores da liberdade e da 

democracia; 

f) As políticas da União Europeia neste domínio, assentes no conceito da 

“Europa fortaleza” e numa visão que criminaliza os migrantes e as 

migrações, tem demonstrado a sua natureza desumana, seletiva e 

desrespeitadora do direito internacional, nomeadamente no que se refere 

ao direito de asilo. A criação de campos de retenção de migrantes em 

países terceiros, o acordo celebrado com a Turquia para a expulsão de 

migrantes para este país, a chantagem efetuada com países em 

desenvolvimento para aceitação de acordos semelhantes, a tendencial 

militarização da questão migratória e a intenção de criação de uma polícia 

de fronteiras a partir da agência Frontex, são elementos basilares do que 

tem sido a ação da União Europeia, ao invés da necessária criação de 

condições de acolhimento e de rotas migratórias legais e seguras, que não 

deixem os migrantes à mercê das redes de exploração e tráfico de seres 

humanos; 

g) As recentes notícias, que retrataram a situação dramática de centenas 

de crianças e jovens separados das suas famílias. denunciam um atentado 

aos Direitos Humanos que se aproxima de técnicas de tortura emocional e 

psicológica utilizadas em prisões militares. Neste caso, as medidas foram 

aplicadas sobre cidadãos extremamente vulneráveis, física e 

psicologicamente, sendo uma amostra da coincidência existente entre a 

política migratória dos Estados Unidos da América com as propostas da 

extrema-direita europeia; 

h) As imagens divulgadas pela comunicação social norte-americana 

mostraram centros de detenção formados por jaulas onde as crianças 

eram colocadas a dormir no chão com um cobertor térmico. Os centros 
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estavam iluminados 24 horas por dia, igualando condições próximas da 

tortura.  

i) Segundo informações tornadas públicas, após a separação, deixou de 

existir qualquer hipótese de reunião das crianças com as suas famílias, 

nem de contacto ou sequer de informação sobre o paradeiro de cada 

membro da família.  

j) As crianças foram propositadamente separadas dos seus pais pelas 

autoridades norte-americanas como forma de dissuadir os fluxos 

migratórios para os Estados Unidos. O próprio Presidente Donald Trump 

confirmou publicamente tal situação, muito embora o forte clamor interno 

e internacional o tenha obrigado a recuar. O conhecimento dos detalhes 

de toda esta prática só aumenta a nossa convicção de que não estamos 

livres de atos cruéis, de flagrante violação dos direitos humanos; 

Assim, a Assembleia Municipal de Faro, reunida a 29 de junho de 2018, 

ao abrigo do artigo 25.º, n.º 2, alínea k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, delibera: 

1. Repudiar a atitude do recém-eleito Governo Italiano, porque violadora 

do Direito Internacional ao recusar o auxílio a centenas de seres humanos 

numa situação dramática; 

2. Repudiar as políticas levadas a cabo pela União Europeia, assentes 

na criação de uma “Europa fortaleza”, que continuam a fazer do 

Mediterrâneo uma enorme vala comum; 

3. Repudiar a política desumana de separação de famílias, levada a 

cabo pelo Governo Americano, indigna de qualquer sociedade civilizada e 

democrática. 

O representante do Bloco de Esquerda”» 

O membro da AM, Vítor Silva (PSD) – «Boa noite, Sr. Presidente.  

Em relação esta moção eu tenho talvez uma legitimidade acrescida, como 

alguns companheiros que aqui estão, porque também já passei por esta 

situação. E podíamos pegar na moção e escalpolizá-la da seguinte forma: o 

governo dos Estados Unidos é um governo eleito democraticamente, é um 
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governo legítimo e tem total legitimidade, dentro de um princípio de lei do 

seu país, de decidir aquilo que bem entender nos Estados Unidos da 

América. A mesma coisa poderia eu pegar e dizer em relação ao governo 

italiano, o governo italiano é um governo legítimo. Ao contrário do governo 

albanês, antigamente, da Coreia do Norte, de Cuba, e podíamos fazer uma 

análise em relação à decisão tomada legitimamente pelo governo 

americano e pelo governo italiano, comparativamente com outros países 

que existem no nosso planeta e que não são exemplos para ninguém nesta 

política de refugiados e outras semelhantes. 

Eu tenho memória, e como tenho memória não me esqueço da posição 

tomada por alguns partidos políticos nos anos setenta. Não me esqueço. E 

nesta matéria lembro-me que houve refugiados da África, portugueses e 

sem ser portugueses, que não foram bem acolhidos em Portugal. Temos 

que dizer isto aqui e não ter medo de o dizer. Não foram bem acolhidos 

nalgumas situações, não estou a generalizar. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, este tema, na minha modesta opinião, não 

tem muito cabimento aqui na política local. Somos, e eu sou pessoalmente 

também, contra este tipo de discurso xenófobo que está a assoberbar o 

mundo, a Europa e o nosso planeta Terra. Mas penso que nós devíamos 

acautelar situações preferenciais e que nos tocam mais de perto. Isto sem 

prejuízo de dizer que aquilo que, afinal, este voto do repúdio ressalta, tem 

numa parte a sua razão de ser, mas noutra não. E porquê? É triste de 

facto separar famílias, é triste que não haja uma política de acolhimento a 

nível da União Europeia na sua globalidade. Mas também é legítimo que 

os governos dos países da União Europeia tenham a sua política própria 

em relação aos imigrantes, e aí têm que ser respeitados. Isto é a minha 

opinião. Nessa perspetiva o PSD vai-se abster, porque considera que há 

outro tipo de temas que podem ser mais importantes, independentemente 

de neste voto de repúdio haver alguns itens que fazem sentido ser 

presentes. Mas na sua globalidade não, por isso iremo-nos abster. Muito 

obrigado.»  

O membro da AM, Susana Joaquim (PS) – «Boa noite, novamente, a 

todos os presentes.  
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A bancada do Partido Socialista acompanha este voto de repúdio, é 

solidário. Nós, enquanto país que pertence à União Europeia, não 

podemos fechar as portas a quem foge da fome e da guerra. Acho que 

todos nós temos que ter um conjunto de valores assentes na nossa 

posição, principalmente como membros que participam na tomada 

decisões, temos que ter assente um conjunto de valores e nomeadamente 

não fechar as portas a quem foge da guerra e da fome.  

Em Faro temos o bom exemplo do sucesso que pode ser a integração dos 

refugiados, temos a Cruz Vermelha que tem uma equipa multidisciplinar 

que faz um trabalho extraordinário. Em Moncarapacho temos também 

famílias que já foram recebidas, refugiados que já estão integrados 

inclusive no mercado de trabalho, já se autonomizaram inclusive. E acho 

que são estes exemplos que nós temos, de facto, de analisar e criar 

condições para que possamos receber mais pessoas e prestar assistência, 

porque hoje são eles e nós nunca sabemos o dia de amanhã e num futuro 

– espero eu que não – poderemos ser nós. E olhar para o outro e pensar 

no outro acho que faz parte dos valores democráticos. Muito obrigada.»  

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Em primeiro lugar, dizer 

que o PCP acompanha este voto de repúdio do Bloco. Mas este voto de 

repúdio está muito distante do que são as verdadeiras causas deste 

problema dos refugiados. Porque é muito interessante a gente pensar 

“vamos recebê-los”, é muito interessante a gente pensar “ai, vamos criar 

condições”, mas se calhar mais interessante seria criamos as condições 

para que essas pessoas não tivessem que sair das suas casas, dos seus 

países, e das suas terras. E elas saem das suas casas, dos seus países, 

das suas terras, por uma razão: por causa da guerra! Guerra essa que é 

feita com causas muito mais profundas do que aquelas que estão 

explanadas. Por forças políticas e militares; por interesses económicos que 

estão por detrás da guerra – porque a guerra dá dinheiro, e como dá 

dinheiro há interesses económicos também por trás da guerra; pela ação 

dos Estados Unidos da América, e apesar do deputado Vítor Silva dizer 

que cada país é soberano, é de facto soberano, são eleitos de forma 

democrática, mas apesar disso os Estados Unidos têm uma ação junto dos 
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outros países, uma ação belicista, uma ação de guerra. E além de os 

Estados Unidos terem essa ação de guerra, são apoiados por um 

instrumento que é a NATO, que eu também estranho não ter sido aqui 

falada neste voto de repúdio, que foi criada em 1949 por causa de uma 

suposta ameaça soviética, mas que depois quando essa ameaça já não se 

verificasse diluía-se, mas entretanto no pacto de Varsóvia, em 1955, essa 

ameaça deixa de existir, mas o que é certo é que a NATO não se diluiu. 

Aliás, englobou ainda mais países na sua ação belicista.  

E entretanto, em relação à questão dos países soberanos, todos nós somos 

soberanos, mas a questão das guerras, da morte, da separação de família, 

também vai contra a Carta das Nações Unidas e do Direito Internacional. 

E portanto o direito à vida é um direito internacional e nós devemos todos 

trabalhar e lutar nesse sentido. 

Dizer também, já agora, duas coisas. Não é só na fronteira entre os 

Estados Unidos e o México que as crianças são separadas das suas 

famílias; nós, em Portugal, também temos crianças que são separadas das 

suas famílias, porque as famílias não tem apoio, porque as famílias não 

têm emprego, porque as famílias não têm condições para as ter. 

Nós temos casos de crianças que são separadas das suas famílias na 

questão, por exemplo, da perpetuação do massacre de Israel sobre a 

Palestina, com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio da NATO, com o 

apoio inclusivamente do Reino Unido, da França, e essas crianças também 

são separadas das suas famílias. E essas crianças também morrem. Digo-

vos mais, essas crianças chegam a estar uma hora num controlo para 

entrada num país, para poderem frequentar a escola. Isto também é grave! 

Isto também tem que ser dito.  

E dizer também mais outra coisa: é aqui referido a questão da entrada do 

Aquárius. E eu até ainda atualizava uma outra informação, que é: há 

muito poucos dias uma tripulação de busca e salvamento, a Life Line, foi 

proibida de atracar no porto de Malta, porque a sua tripulação quis salvar 

pessoas que estavam no mar, que vinham fugidas dos seus países por 

causa da guerra, e houve um entendimento na União Europeia de 

criminalizar estes refugiados. Já não vão criminalizar os refugiados, mas 
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agora vão instaurar um processo criminal contra o comandante do barco, 

porque ele não tinha nada que trazer as pessoas que estavam a pedir 

socorro na água, os refugiados… Portanto, isto há aqui muitas situações 

injustas no mundo e é importante termos presente as causas desta 

situação. E reforçar que a questão dos Estados Unidos, os interesses 

económicos, os interesses políticos e militares, a Nato, a União Europeia, o 

atentado que o Reino Unido e que a França e que os Estados Unidos 

fizeram à Síria, isto tudo são as causas de por que é que temos milhões de 

pessoas e de crianças fora dos seus países.  

Peço desculpa por me ter alongado. Disse.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «O direito à vida e à dignidade 

humana deve sempre sobrepor-se ao das fronteiras, a regulamentos 

internos ou a determinadas políticas, porque somos todos habitantes do 

mesmo planeta, merecemos todos o mesmo respeito absoluto igual, o PAN 

vai acompanhar este voto de repúdio.»  

O membro da AM, Vítor Silva (PSD) – «Era só um pequeno remoque final 

para a deputada Susana, que basicamente é isto: Portugal é um país de 

emigrantes e imigrantes. A Europa necessita de imigrantes como Portugal 

necessita. Temos que acolher, saber acolher, integrar, saber integrar. 

Agora há uma coisa que também temos, é que respeitar a política interna 

dos outros países, seja ele a nível local do próprio país, seja a nível da 

União Europeia. E portanto nesta moção, quando repudia a atitude do 

recente eleito governo italiano, é um governo democrático e temos que 

aceitá-lo.  

Repudia as políticas levadas a cabo pela União Europeia… Então, mas 

todos partidos que aqui estão presentes não têm eleitos no Parlamento 

Europeu, democraticamente? Uns mais outros menos, mas as medidas 

são tomados democraticamente.  

Já em relação ao ponto três da moção não me pronuncio porque estou 

totalmente de acordo com ele. Muito obrigado.» 
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O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «No seguimento daquilo que foi 

dito pelo Sr. deputado Vítor Silva há pouco, e que agora também falou 

nisso, relativamente à reintegração do pessoal que veio de África, eu acho 

que nós somos um povo – e quando se acusa Mário Soares de ter chamado 

o FMI, devia-se dizer que Portugal acolheu, recuperou, deu emprego, deu 

vida ,a seiscentas mil pessoas – somos um exemplo para o mundo, para a 

história. Porque a França, por exemplo, ainda hoje tem problemas com a 

descolonização da Argélia. Nós somos um exemplo da forma de integrar, 

Sr. Deputado Vítor Siva, portanto não compare as coisas.  

O trabalho que aquela associação do Jorge Sampaio está a fazer 

relativamente aos estudantes sírios, é um exemplo para humanidade. Nós 

não temos que ter problemas com os refugiados, com o recolher, porque 

temos experiência e somos capazes de os recolher e dar-lhes vida.»  

O Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado. Não havendo 

mais inscrições, vamos passar à votação deste voto de repúdio 

apresentado pelo grupo municipal do Bloco de Esquerda. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 17 (12PS; 03CDU; 01BE; 01PAN) 

Abstenções – 14 (10PSD; 02CDS; 01PPM; 01MPT) 

Votos contra – 00 

Face ao resultado obtido na votação do voto de repúdio, o mesmo foi 

aprovado por maioria. 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Chegámos à última 

recomendação, apresentada pelo grupo municipal do PAN, “Para um Plano 

Municipal para a promoção da Saúde”. (Doc. 06)»  

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – « “Recomendação por uma 

melhor Saúde em Faro. 

Considerando que o tema da Saúde tem sido, compreensivelmente, um 

dos assuntos mais debatidos na Assembleia Municipal, por constituir uma 
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das áreas mais importantes da vida dos munícipes e relembrando a 

recente Moção contra o declínio da Saúde apresentada pelos Grupos 

Municipais do PSD | CDS | MPT e PPM no dia 27 de abril de 2018 e 

debatida nesta AM, bem como a Proposta 840/2017/CM aprovada em AM 

no dia 22 de dezembro de 2017 que prevê o aumento da área de 

construção do Hospital das Gambelas em 3406 m2, recebendo a Câmara 

de Faro em troca 581 000 €.  

Sendo esta uma verba extraordinária, consideramos que Faro tem neste 

momento uma oportunidade única para dar bom uso a este valor através 

da criação de um Plano Municipal para a Promoção da Saúde, que incida 

especial atenção na prevenção e não apenas no tratamento das patologias 

vigentes, trazendo maior destaque a áreas Complementares da Medicina, 

Promoção do Desporto em todas as idades, Criação e Preservação de 

Espaços Verdes, Desenvolvimento de mecanismos de Melhoramento da 

Qualidade do Ar e da Água e Promoção de uma Alimentação Saudável com 

maior enfase para o consumo de produtos locais e biológicos, mais fruta e 

vegetais, relembrando que estes alimentos encontram-se associados à 

diminuição das doenças crónicas que tantos recursos exigem ao sistema 

nacional de saúde, como a diabetes.  

Assim, o PAN pretende que esta Assembleia municipal delibere 

recomendar à Câmara Municipal de Faro:  

• Desenvolver uma Estratégia Municipal de Promoção da Saúde  

• Criar o compromisso de Faro com a construção de uma cidadania e 

literacia em Saúde  

• Criar condições para que os Farenses sejam pessoas mais saudáveis em 

todas as fases da sua vida.”  

O membro da AM, Manuela Neto (PS) – «Boa noite Sr. Presidente, na sua 

pessoa cumprimento toda a Mesa e todos os membros da Assembleia 

Municipal; quero cumprimentar o público presente e os funcionários 

trabalhadores da Câmara que nos apoiam. 

Nós vamos votar favoravelmente esta moção. Queríamos somente salientar 

que a saúde tem, também, uma componente psicológica e que é 
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importante termos nota deste aspeto ao nível da saúde e do bem-estar dos 

cidadãos. Nós vamos votar favoravelmente, a saúde preocupa-nos a todos 

nós e, portanto, tudo o que for uma mais-valia a favor da saúde física e 

psicológica nós apoiamos.»  

Não havendo mais inscrições passou-se seguidamente à respetiva votação 

da recomendação apresentada pelo grupo municipal do PAN. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 30 (12PS;03CDU;01BE;01PAN;01MPT;02CDS;10 PSD) 

Abstenções – 01 (PPM) 

Votos contra – 00 

Face ao resultado obtido na votação, a referida recomendação foi aprovada 

por maioria.  

  

O Presidente da Assembleia Municipal – «Eu passava agora a palavra à 

1.ª Secretária da Mesa para dar conta de alguma correspondência que 

aqui existe e apenas para informar que nós tivemos quarenta intervenções 

neste período antes da ordem do dia, num bom debate, com catorze 

inscrições diferentes dos trinta e um membros da Assembleia.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – Ponto de ordem à Mesa – «Eu 

apelava à Mesa para que posteriormente faça o contacto com os 

representantes da Assembleia Municipal, para a constituição da Comissão 

de Acompanhamento de Auditoria.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Nós teremos que reconversar 

sobre esse ponto. Não há dúvida nenhuma que a moção foi aprovada, 

houve aqui uma questão que foi levantada pelo grupo municipal do PSD e 

portanto na próxima reunião de líderes falaremos sobre essa questão. Se 

for necessário, incluiremos um ponto sobre essa questão numa próxima 

hora em trabalhos. Muito obrigado.» 
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A 1.ª Secretária da Mesa Ilda Silva (PS) – «Era só para informar esta 

Assembleia que a Câmara Municipal respondeu às recomendações 

apresentadas pelos grupos municipais do Partido Socialista relativamente 

à calçada portuguesa, que foi aqui apresentada na última sessão da 

Assembleia Municipal, bem com à recomendação do PPM, que é o 

arrelvamento do Cemitério da Esperança. 

Julgo que todos os membros da Assembleia já têm conhecimento da 

resposta da Câmara que foi enviada. Não? Portanto será enviada então a 

resposta da Câmara a todos os membros da Assembleia Municipal. Pelo 

menos eu tenho aqui a indicação que sim, mas depois confirmaremos essa 

situação. 

Foi também igualmente respondido relativamente a uma intervenção de 

uma munícipe, Sónia Bonixe Augusto, que será também dado 

conhecimento à munícipe da resposta do município. Muito obrigada.»  

O Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado. Eu julgo que 

aqui a questão é que normalmente esta correspondência é enviada para os 

líderes dos grupos municipais e não para todos os membros da 

Assembleia Municipal. Podemos alterar esse procedimento se for essa a 

vontade dos representantes de cada grupo municipal. 

Vamos entrar então no período da ordem do dia, no ponto número dois. 

Dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, a quem 

novamente saúdo, para fazer a apresentação. Muito obrigado.»  

 

PONTO N.º 02 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à incorporação do saldo de gerência, 1.ª 

Revisão ao Orçamento de 2018 e mapa de Pessoal 2018 – Proposta n.º 

119/2018/CM. (Doc. 07) 

O Presidente da Câmara Municipal – «Obrigado, Sr. Presidente, 

cumprimento todos os presentes e se me permite, antes de entrar no 

ponto dois e explicar a proposta 119 e tendo em conta que hoje se falou 
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aqui muito sobre migrantes e emigrantes e a nossa comunidade que existe 

pelo mundo todo, queria relembrar uma notícia que vi há pouco, que o 

português António Vitorino foi eleito Diretor-Geral da Organização 

Internacional das Migrações. Portanto, deixava aqui uma palavra de 

parabéns a António Vitorino e a toda a diplomacia portuguesa e acho que 

hoje temos motivo para, através do António Vitorino, também aumentar 

ainda o nosso orgulho. Era só esta nota que queria deixar aqui, penso que 

não ofendi ninguém. 

Relativamente à proposta 119, que é a 1.ª Revisão ao Orçamento de 2018, 

ela aparece no sentido em que é necessário incorporar o saldo da gerência 

de 2017, que se cifrou em pouco mais de quatro milhões. Também foi 

incluído nesta Revisão o valor de cento e noventa e três milhões de um 

protocolo assinado com o Fundo Ambiental, para fazer face aos problemas 

que ocorreram na Praia de Faro, e também um valor de Fundos 

Comunitários relativamente à obra que se irá realizar, dentro de pouco 

tempo, no Largo de S. Pedro. 

Nesse sentido, estes valores foram alocados, grosso modo e para deixar 

aqui algumas linhas: 

- A remodelação de fogos municipais de habitação social, uma 

continuação do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido.  

 - Também o arranjo, tanto em termos de obra como de projeto, de 

requalificação da rede viária e também urbanística.  

- Apoio às Associações e Coletividades.  

- Equipamentos para a Proteção Civil, estamos a falar de um carro para a 

Proteção Civil e viaturas e maquinaria que o município precisa.  

E também foi aqui inscrito a aquisição de um imóvel para instalar serviços 

do município.  

Nesse sentido, o que estamos a falar é, em termos de orçamento que tinha 

sido aprovado, que rondava os trinta e sete milhões, distribuiu-se os 

quatro milhões e seiscentos que estamos aqui a incorporar com pouco 

mais de três milhões para despesa corrente, quase um milhão e meio para 

despesa de capital e, portanto, o orçamento ficou em quarenta e um 
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milhões, oitocentos e noventa e cinco mil euros, sensivelmente. Muito 

obrigado.» 

O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Muito obrigado, Sr. 

Presidente.  

Nós, nesta Assembleia, tivemos oportunidade de aprovar o orçamento que 

hoje sofre a sua primeira proposta de alteração e a leitura que fazemos 

desta primeira proposta de alteração é de que vem enriquecer, digamos 

assim, o orçamento inicialmente aprovado. E fazendo uma análise à 

distribuição dos valores que são agora distribuídos por capital, por 

despesas correntes ou por cada uma das suas rubricas, verificamos de 

facto que se mantêm ainda, com a mesma pertinência, as considerações 

que fizemos nessa altura, prévias à aprovação do orçamento. 

O executivo já tornou público quais são as principais prioridades, em 

termos de investimento, que poderão ser possíveis com esta alteração 

orçamental. De facto, há uma nota que se percebe, de que há uma aposta 

na educação, com a criação de mais salas por exemplo na Escola do Bom 

João; temos também investimentos feitos para reabilitar o Parque de 

Habitação Social, propriedade da Câmara; temos também obras ou que 

são concluídas ou que são iniciadas ainda durante o ano de 2018 e que 

vêm trazer uma nova dinâmica ao concelho (como a anunciada nova 

circular à cidade, que vai descongestionar o trânsito), mas sobretudo 

queria dar nota de que, ainda assim e com a redistribuição que é feita em 

termos de peso no orçamento após a revisão, vamos ainda assim 

continuar a ter, relativamente a 2009, uma redução de 9% nas despesas 

com recursos humanos, por exemplo, e vamos ter relativamente ao projeto 

inicial de orçamento, o reforço de 47% no investimento. 

Portanto, penso que são notas que, por si só, explicam o facto de vermos 

com satisfação esta alteração orçamental e, portanto, damos nota da 

nossa aprovação e do nosso voto favorável, em concordância.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Estamos aqui a discutir a 

questão do saldo de gerência que transitou do ano de 2017 para 2018, 
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que fica muito aquém também do saldo que transitou de 2016 para 2017, 

mas o que passou, passou… 

Os números valem o que valem, os orçamentos ao longo do seu ano 

sofrem alterações; agora o que me surpreende aqui muito é que as 

entidades desportivas que tinham orçamentado para 2018 oitenta e seis 

mil e seiscentos euros, agora vão ter mais duzentos mil e vai passar para 

duzentos e oitenta e seis mil e seiscentos euros. 

Depois, há aqui um contraditório em relação a isto, que é: a Ação Social 

tinha orçamentado vinte e oito mil cento e vinte e três e vai receber mais 

vinte e cinco mil euros, o que perfaz, na dotação para 2018, cinquenta e 

três mil euros. De facto, há aqui um contraditório. São opções... 

Depois há aqui uma série de rubricas de “Outros” que eu não consigo 

acompanhar, mas de facto eu não vou discutir aqui esta questão de 

orçamento com o Sr. Presidente da Câmara, ainda mais que é um 

supergestor em termos de contas e eu não quero, longe de mim, 

comparar-me ao super gestor que nós temos no executivo. Mas numa 

análise que fiz, de facto há aqui algumas contradições, mas isto vale o que 

vale, o orçamento é uma previsão e em 2019 nós cá estaremos para 

analisar mais profundamente as contas.» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Obrigada. 

Relativamente a esta questão o PCP irá votar pela abstenção, mas há aqui 

quatro notas que importa dizer relativamente a esta primeira revisão do 

orçamento. O Gabinete de Apoio à Presidência tem um conjunto de 

despesas correntes e de capital, em cinco rubricas, que são designadas 

por “Outros” ou “Outras” e que, surpreendentemente, totaliza aqui mais 

de três milhões e quinhentos mil euros. E portanto acho que há falta de 

informação sobre estas rubricas, porque se prevê depois valores em cada 

uma delas, mas no conjunto totalizam mais de três milhões e meio de 

euros.  

Depois aqui a questão da Ambifaro, porque neste momento absorve mais 

de um milhão e trezentos mil euros, ano após ano, e consecutivamente 

com um custo cada vez maior para o município de Faro. 
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Depois, temos aqui duas questões que foram levantadas por nós em várias 

ocasiões. Uma tem a ver com a situação do pessoal do Corpo de 

Bombeiros Sapadores de Faro, que continua sem dotação orçamental que 

permita resolver o problema e reconhecer remuneratoriamente a 

existência deste Corpo de Bombeiros. E uma outra e última questão, que 

tem a ver com o parque habitacional, em que a proposta da CDU tinha 

sido a aquisição de equipamentos devolutos para recuperação e integração 

no Parque Habitacional, para fins de Habitação Social, que estava 

contemplada no orçamento e que agora ficou extinto, até antes de se ter 

iniciado. E portanto um esclarecimento, três observações e iremos nos 

abster relativamente a esta matéria.» 

 O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Relativamente a este saldo 

de gerência, nós numa anterior Assembleia Municipal criámos alguma 

expectativa sobre a aplicação de uma parte mais significativa deste saldo 

de gerência na área da habitação e isso não se verifica. Bem sei que os 

quatro milhões não esticam. Não questiono muitos dos setores onde foram 

aplicados, o que é certo é que, na habitação, por exemplo na manutenção 

e reparações, ainda há cento e quarenta e cinco mil euros desses quatro 

milhões, mas para a construção parece-me que se pode classificar de 

ridículo o valor de quinhentos euros para construção.  

A questão da dotação orçamental do Corpo de Bombeiros já foi aqui 

referida e portanto é uma questão também importante. Obrigado.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado. Eu não registo 

mais pedidos de palavra e portanto dou a palavra ao Sr. Presidente da 

Câmara para tentar esclarecer as questões que foram colocadas. Muito 

obrigado.» 

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

Relativamente ao que disse o Sr. Deputado Carlos Alberto, este saldo será 

o saldo normal de qualquer gestão anual. Sabe bem que o ano passado 

foram oito milhões e tal, mas que foram razões excecionais que levaram a 

que em 2015 nós não pudéssemos aplicar verba nossa, do município, que 
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não foi possível aplicar; penso que todos estão recordados disso, não 

preciso de explicar rigorosamente mais nada. 

Relativamente ao associativismo, que aí está, o que estamos a fazer é 

reforço de rubricas para, de alguma formar, dar resposta ao concurso do 

associativismo que já fizemos e que aguarda apenas a revisão para 

podermos deliberar em Câmara esses apoios. E esses valores que aí estão, 

estão de acordo com aquilo que foi pedido e daquilo que foi atribuído, ou 

que será atribuído relativamente ao procedimento do associativismo. 

Relativamente ao gestor, agradeço-lhe o elogio. 

Relativamente ao que a Deputada Catarina Marques referiu, esses três 

milhões não são para mim, vou pedir à Dr.ª Maria Antónia para depois 

mandar a descrição do que está aí.  

A Ambifaro já foi aqui muito falada.  

A questão dos Bombeiros, aguardamos que haja posição relativamente a 

isso para saber como é que se faz.  

Em relação ao que disse, da aquisição de casas, é verdade que foi colocado 

no orçamento quatrocentos mil euros para isso, e posso-lhe dizer que os 

serviços fizeram algumas tentativas e não se conseguiu. Portanto, em 

termos de aquisição, hoje, como sabe – e aliás tem sido um tema bem 

discutido – não há habitação no mercado e a que há,  isto é um 

contrassenso o que estou a dizer, mas a que há é a preços proibitivos. E 

por isso não está aí rigorosamente nada. O que está a ser preparado são 

projetos para construção, tanto a custos controlados como em termos de 

habitação social, no que isso significa.  

E o que foi colocado no orçamento, aliás já lá estava e está até em 

execução num dos casos, neste momento, já lá estava uma verba que 

tenha sido colocada no orçamento inicial, de continuação da remodelação 

e de requalificação do Parque Habitacional existente e aí vai ser reforçado 

para continuarmos esse trabalho. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Obrigado, Sr. Presidente.  
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Eu não queria fazer aqui grandes considerações em relação a esta 

matéria, porque de facto este orçamento, Sr. Presidente, é aquele que 

surge após as eleições de há meses. Vão estar aqui em 2019, em 2020 e 

em 2021 e basta ver as Grandes Opções do Plano para 2019 e para 2020. 

É por isso que eu lhe digo, de facto o senhor gere, tem uma meta e tem 

um objetivo, são as eleições de 2021. Portanto, este orçamento tem 

rubricas abertas de quinhentos euros, até 2019. Em 2020 disparam para 

um milhão, dois milhões. Portanto, é isto que está em causa, o objetivo. O 

senhor está de parabéns, porque de facto isto é um orçamento que aponta 

as eleições que se vão realizar daqui a três anos. Tenho dito.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «O Sr. Carlos Alberto ouviu-me 

dizer, no mandato anterior, que tinha entrado em campanha no dia em 

que ganhei as eleições. Neste mandato estou a fazer exatamente o mesmo, 

não tenha dúvidas nenhumas. Se eu dissesse o contrário ninguém 

acreditava.  

Agora, tenho de lhe dizer uma coisa e se me permites Sr. Presidente: os 

ciclos eleitorais municipais são muito curtos, deviam ser de seis anos e 

cada Presidente devia estar no máximo dois mandados. Dava a mesma 

coisa. Muitas das coisas que estão aí, já vêm planeadas de há dois anos. 

Não é possível num mandato fazer grandes obras.  

Eu dou-lhe um exemplo, para todos percebermos. Requalificação da 

Alameda (isto não é justificação nenhuma): começámos a trabalhar nisso 

no final de 2016; lançámos um procedimento para contratualização de um 

gabinete para fazer o projeto em 2017; vai ser entregue este mês. Portanto, 

já temos um ano aqui. No caso da Alameda são seiscentos e cinquenta mil 

euros, no caso da Mata são setecentos e cinquenta. Quanto tempo leva 

um concurso para este? Um ano. Ou seja: se eu lançar o concurso 

segunda-feira, teremos obra em agosto do próximo ano. Estamos a falar 

de uma obra de seis, sete, oito meses, ou seja estará pronta – se lançasse 

na segunda-feira e corresse tudo bem – em 2020. Esta é realidade. E 

portanto, quatro anos não dão para fazer nada e por isso é que estão aí 

coisas para 2020, coisas para 2021, coisas para 2022. Sabe porquê? 

Porque se não colocar isso hoje, ficará certamente para o próximo 
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mandato e, mesmo assim, muitas dessas coisas que aí estão não terão 

finalização neste mandato. Estes são os timings que nós temos. Muito 

obrigado.» 

Não havendo mais inscrições, passou-se seguidamente à votação do ponto 

n.º 2 “Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa á incorporação do saldo de gerência, 1.ª 

Revisão ao Orçamento de 2018 e mapa de Pessoal-2018 – Proposta n.º 

119/2018/CM.” 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 14 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM) 

Abstenções – 17 (12PS; 01BE; 03CDU; 01PAN) 

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 nove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, no Salão Nobre dos 

Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal, relativa à incorporação do saldo de gerência de 

4.392.897,11€, 1ª Revisão ao Orçamento de 2018 e alteração do Mapa de 

Pessoal - 2018 – Proposta n.º 119/2018/CM, conforme solicitado no ofício 

n.º 008548, de 19/06/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – 14 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM) 

Abstenções  – 17 (12PS; 01BE; 03CDU; 01PAN)  

Votos contra – 00 

Aprovado por maioria.” 

 

Seguidamente passou-se ao: 
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PONTO N.º 03 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à retificação ao mapa de Empréstimo 

2017 – Prestação de Contas – Proposta n.º 118/2018/CM. (Doc. 08) 

O Presidente da Câmara Municipal – «Muito obrigado. Esta proposta visa 

fazer uma retificação às contas aprovadas. Na altura, quando se imprimiu 

o mapa de empréstimos, havia um filtro numa das células e todos os 

empréstimos que tinham juros a zero por cento não apareceram impressos 

na folha. Os totais em baixo, como as células estavam lá continuam 

iguais, mas não apareceram. Quando mandámos para o Tribunal de 

Contas, o Tribunal deu por isso e portanto o que se pretende é retificar, ao 

fim e ao cabo, o mapa correto que tem todas as linhas e não apenas 

aquelas que apareceram lá. Portanto, o que se pretende é retificar isso 

para podermos corrigir essa folha nas contas já aprovadas. Muito 

obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Às vezes nós aqui na 

Assembleia Municipal, até porque não temos um gabinete de apoio, não 

temos pessoas que possam analisar os documentos, por isso às vezes há 

falhas. Ainda bem que o Tribunal de Contas teve o cuidado de analisar 

com alguma profundidade e com técnicos de alto gabarito que detetaram 

que houve uma falha na documentação, que nós aqui cegamente 

aprovamos. Portanto, muito bem está corrigido, não há problema 

nenhum, errar é humano e o Sr. Presidente disse que foi um erro 

informático e eu aceito e respeito a informação de Sr. Presidente. Tenho 

dito.» 

Não havendo mais intervenções passou-se à votação do ponto três da 

Ordem de Trabalhos. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 28 (12PS; 10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01BE; 01PAN) 

Abstenções – 03 (CDU) 
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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 nove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, no Salão Nobre dos 

Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à retificação do Mapa de Empréstimos 2017 

do Município de Faro – Proposta nº 118/2018/CM (respetivos anexos), 

conforme solicitado no ofício nº. 008560, de 19/06/2018, da Câmara 

Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – 28 (12PS; 10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01BE; 01PAN) 

Abstenções  – 03 (CDU) 

Votos Contra – 00 

Aprovado por maioria.” 

 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 04 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à Consolidação de Contas 2017 – 

Proposta n.º 120/2018/CM. (Doc. 09) 

O Presidente da Câmara Municipal – «Muito obrigado.  

Em termos do ativo líquido em 2016, ele cifrou-se em cento e noventa e 

cinco milhões de euros, sensivelmente, menos do que em 2013, e portanto 

os totais de fundos próprios passivos exatamente no mesmo valor, tendo 

em conta que os Resultados Operacionais e Financeiros foram negativos, 

na medida em que nós tivemos menos receita, mas mais despesa. A dívida 

não aumentou, não é isso que está em causa, mas a diferença aqui 
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substancial tem a ver com a receita do ano, aquela que é arrecadada no 

ano, é inferior à despesa que se fez no ano. Como é que não há dívida? 

Tem a ver com os saldos da gerência do ano anterior que transitaram e 

cobriram toda essa dívida. E portanto essa é, muito sumariamente, a 

explicação para estes valores que aqui estão. Muito obrigado.»     

O membro da AM, Carlos Vargas – «Relativamente à matéria, e uma vez 

que isto se prende com as contas não só da Câmara mas também das 

empresas municipais a ela ligadas e sendo a matemática uma ciência 

exata, como o Sr. Presidente sabe bem, é difícil discutir os números, 

porque os números estão bem. 

O que importa, de acordo com a minha opinião, é discutir os pressupostos 

que levam a tudo isto, e os pressupostos são políticos, não são 

contabilísticos. E isto para referir que faz precisamente hoje três mil cento 

e noventa dias que o Sr. Professor Rogério Bacalhau, o PSD e o CDS, 

chegaram a esta Câmara. E, por sinal, passados estes três mil cento e 

noventa dias, ainda não conseguiram cumprir a sua principal promessa 

das eleições do primeiro mandato. Como devem saber, sabem com certeza, 

se a memória não é curta, o grande argumento eleitoral que serviu de base 

e foi fator determinante para que o PSD ganhasse as eleições em 2009, foi 

a grande promessa de pôr as contas da câmara em dia, acabar com o 

despesismo do Partido Socialista, ao ponto de controlarem se eram vinte 

ou trinta telemóveis que funcionavam, acabar com a situação de regabofe, 

acabar com o despesismo, repito, com a falência da Câmara, que era 

iminente, acompanhando o discurso geral e global do PSD nestas 

situações que é a banca rôta. É o grande argumento quando o PSD quer 

substituir o PS em qualquer órgão nacional ou local, o grande argumento 

é banca rôta. 

Mas dizia eu que se alguma coisa for feita para cumprir esta promessa, e 

foi, reconheço que foi, se deve ao Partido Socialista que viabilizou o Plano 

de Reequilíbrio Financeiro e o PAEL. E deve-se, sobretudo, se alguma 

coisa foi feito, depois de termos aqui analisado o défice e os resultados da 

Ambifaro e os maus resultados da Fagar, ou não tão bons como se 

esperava, ou não estão bons com já foram, deve-se sobretudo, como o Sr. 
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Presidente já reconheceu, aos farenses que têm sido ao longo destes anos 

altamente penalizados, no que diz respeito ao pagamento do IMI e outras 

taxas. E foi precisamente esses dois mecanismos financeiros que fizeram 

com que a Câmara pudesse dispor de maior receita.  

Dizia eu que foi precisamente dado a esses dois fatores que a Câmara 

conseguiu de facto melhorar em parte da sua situação financeira, 

nomeadamente reduzindo de certa maneira o pagamento a fornecedores.  

Mas dizia o Sr. Presidente há bocado que o resultado negativo do exercício 

da Câmara se deve à maior despesa e a menos receita. Então não há 

controlo sobre a despesa? Então continua a haver despesismo. Então os 

argumentos para utilizaram para o Partido Socialista, em 2009, eles estão 

atuais na vossa gestão.  

E outra questão: o Sr. Presente disse há pouco (e confirmou aqui o que eu 

já tinha ouvido lá em baixo, quando fumava um cigarrinho), que passados 

dois dias de ser eleito entrou em campanha eleitoral. Tudo bem, Sr. 

Presidente! Só que há uma coisa: as prioridades dos farenses não são as 

suas prioridades. Porque as suas prioridades, é fazer trabalho político 

para ser reeleito. As prioridades dos farenses não são essas. As 

prioridades dos farenses esperavam que esta Câmara resolvesse 

problemas gravíssimos com que as pessoas se debatem nesta cidade. Que 

o senhor e o seu Executivo ignoram completamente. Tanto que ignoram 

que estamos a três ou quatro anos do final de mandato e, passados três 

mil cento e noventa dias, têm para apontar três obras com algum relevo 

para o final do seu mandato.  

Sabe uma coisa, e vou terminar: Sr. Presidente, Srs. Deputados, se não 

houvesse o falso despesismo que os Srs. apontaram, não havia Mercado 

Municipal, não havia Teatro Municipal, não havia Biblioteca Municipal, 

não havia 1.ª e 2.ª fase da Variante. Não havia nada disso, porque foi isso 

que causou aquilo que os senhores consideram despesismo e má gestão. 

Não foi despesismo e má gestão, foi fazer obra para esta cidade progredir, 

e que os senhores já há três mil cento e noventa dias que estão 

estagnados, a gerir o dinheiro que existe ou que possa existir. É uma 

questão meramente administrativa. A gestão desta Câmara, há quase 
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quatro anos, é uma gestão meramente administrativa, sem objetivos 

políticos, sem estratégia política para resolver os problemas do nosso 

concelho. Receberam dinheiro a fundo perdido do Estado para fazer 

habitação e foram incapazes de apresentar um projeto que fosse, para 

construir habitação.  

Isto é inegável, Sr. Deputado Cristóvão Norte! E não se ria porque isto é 

muito sério, sabe porquê? Porque isto prende-se com as pessoas e nós não 

podemos rir das pessoas.» 

O membro da AM, Vítor Silva (PSD) – «Era só para referir que o Sr. 

Deputado Vargas esqueceu-se também do Estádio, há bocado. Muito 

obrigado.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Eu não sei por onde é que hei de 

começar, porque há uma coisa que a mim me impressiona muito quando o 

S. Deputado fala. É que eu acho que você acredita mesmo naquilo que diz. 

Se nós não colocamos as contas em dia, não acabamos com a falência, 

não sei o que foi que a gente andou aqui a fazer. Provavelmente eu andei 

aqui a passear de mota… Mas depois diz que alguma coisa foi feita. Mas 

aquilo que foi feito, é engraçado, porque aquilo que foi feito deve-se ao PS! 

Eu só queria dar aqui duas notas: “as prioridades dos farenses não são as 

suas”. Oiça, isto no mínimo é uma arrogância danada, porque quem é que 

decide isto? É o Sr. deputado? 

Para terminar: “maus resultados da Fagar”… 

 (comentário impercetível na gravação, do membro Carlos Vargas) 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Membro Carlos Vargas, posso 

pedir só uma coisa? Sr. Presidente eu peço-lhe que termine a sua 

intervenção, explicando os pontos de vista deste ponto e sem provocar um 

diálogo com os membros da Assembleia Municipal e peço também ao 

membro Carlos Vargas para que não entre em diálogo interrompendo o Sr. 

Presidente da Câmara e impedindo que ele termina a exposição deste 

ponto. Muito obrigado.»  
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O Presidente da Câmara Municipal – «Quem não se sente não é boa 

gente e eu não posso estar aqui a ouvir tudo e mais alguma coisa e depois 

não responder. Só quero dizer uma coisa, os únicos resultados positivos 

que a Fagar teve, desde 2005, foram nos últimos dois anos. Muito 

obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «É verdade que se transita este 

ano com um saldo negativo de cinco milhões e oitocentos e quarenta mil 

euros na consolidação de contas?» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Isto é contabilístico. Quando eu 

disse há bocadinho que gastamos mais dinheiro do que aquele que 

recebemos, é preciso explicar. Uma coisa é a receita do ano, outra coisa é 

o que transita, que soma à receita do ano. Mas quando se faz essas contas 

a despesa é vista em termos da receita do ano. O que diz aqui significa 

que, se eu tive de rendimentos dez mil euros por ano e gastei quinze mil, 

mas cinco mil era dinheiro que eu tinha poupado, no fim eu não tenho 

dívida. Aliás, no final, quando chegar à apresentação do Presidente, vai 

ver qual é a dívida que nós lá temos. 

Portanto isto que aqui está é saldo contabilístico, não é de tesouraria, não 

há aqui dívida absolutamente nenhuma. Muito obrigado.» 

Seguidamente passou-se à votação do ponto quatro. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 14 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM) 

Abstenções – 17 (12PS; 03CDU; 01BE; 01PAN) 

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 nove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, no Salão Nobre dos 



Ata nº. 07                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   62 

29/06/2018 

 

 

Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à Consolidação de Contas de 2017 – Proposta 

n.º 120/2018/CM, conforme solicitado no ofício n.º 009062, de 

25/06/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – 14 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM) 

Abstenções  – 17 (12PS; 03CDU; 01BE; 01PAN) 

Votos Contra – 00 

Aprovado por maioria.” 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 05 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao 1.º Aditamento ao Acordo de 

Execução de Delegação de Competências celebrado com a União das 

Freguesias de Conceição e Estoi – Proposta nº 106/2018/CM.  

O Presidente da Câmara Municipal – «Esta proposta vem no sentido de 

atualizar os Acordos de Execução firmados entre a Câmara e as Juntas de 

Freguesia, no caso Conceição/Estoi.  

Há uma transferência de competências na área da manutenção dos 

espaços verdes, em que passa para a freguesia a responsabilidade da 

gestão do Palácio de Estoi. Há uma transferência, a título de encargos de 

gestão do pessoal, também de onze mil euros. E foi reanalisado e refeito os 

meses em que havia pagamentos. Uma das coisas que os Presidentes de 

Junta referiram, e com toda a razão, é que nos acordos anteriores um dos 

pagamentos era em dezembro e portanto no final do ano não fazia grande 

sentido. 

Portanto, o que se pretende aqui é aprovar este 1.º Aditamento ao Acordo 

de Execução de Delegação de Competências, que está em vigor desde 

2015. Muito obrigado.»    
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O membro da AM, Sérgio Martins (CDU) – Presidente da Junta de 

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

Assembleia Municipal de Faro, na sua pessoa saúdo todos os presentes 

nesta sala, muito boa noite para todos. 

Eu vou fazer aqui uma intervenção não especificamente relativa a este 

ponto, mas vou englobar os próximos pontos dos Acordos de Execução 

com as Juntas de Freguesia. 

Queria começar por saudar a vontade descentralizadora da Câmara 

Municipal de Faro, saudar essa vontade porque essa vontade 

descentralizadora continua e até cresce. É de saudar esta visão que 

atribui às Juntas de Freguesia meios e capacidades para resolver uma 

série de problemas do nosso concelho e, como muitas vezes é afirmado, 

inclusive pelo Sr. Presidente da Câmara, as Juntas de Freguesia 

conseguem às vezes, ou muitas vezes, mais rapidamente dar resposta aos 

problemas e às vezes ainda melhor. 

No entanto tenho a registar algum incómodo, porque é verdade que nós 

negociámos, em várias reuniões, estes Acordos de Execução, mas 

negociámos sempre sem os números na mesa. Ao contrário de há quatro 

anos, onde sucessivamente foram feitas propostas escritas, para trás e 

para a frente, até termos chegado aos Acordos de há quatro anos. E esse 

incómodo, acho que é patente para qualquer pessoa, quando tivemos 

acesso às convocatórias e cada um pôde analisar o que é que ia para cada 

freguesia, e nós hoje temos aqui em cima da mesa Acordos de Execução 

anuais de vária monta, sendo que no caso da União das Freguesias de 

Faro (Sé e S. Pedro) tem uma particularidade de ser atribuído em vários 

anos, mas chegamos aos dois últimos anos e temos quarenta e três mil 

euros para uma Freguesia, sessenta e sete mil euros para outra Freguesia, 

oitenta e dois mil euros para outra, e trezentos e cinquenta e seis mil 

euros para outra. 

Ou seja: quarenta e três mil euros, que é o mínimo, para uma e trezentos 

e cinquenta e seis mil euros, que é o máximo, para outra. Acho que está 

patente que isto é uma disparidade incómoda. 
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Concordo e apoio em absoluto os trezentos e cinquenta e seis mil euros 

para a União de Freguesias da Sé e S. Pedro, de facto fazem falta para 

cuidar dos jardins da nossa cidade, que precisam de um melhor cuidado, 

não estou contra e volto a dizer que apoio os trezentos e cinquenta e seis 

mil euros, mas azar para as freguesias rurais que não têm jardins. Azar 

para as freguesias rurais que, apesar de não terem jardins, têm dois 

terços ou mais da área florestal do concelho, têm dois terços ou mais da 

rede viária florestal ou rural e têm território deprimido, cada vez mais 

deprimido, cada vez mais com perda de população, com poucos 

equipamentos, que é isso que contribuiu para esta perda de população, 

com poucas acessibilidades e com problemas atrás de problemas.  

E daqui a uma semana falaremos de Acordos Interadministrativos para a 

pavimentação de caminhos, que corrigem alguma coisa mas não tudo.  

Ficamos com mais incómodo ainda porque temos hoje Acordos 

Plurianuais, que garantem verbas para os quatro anos, com esta 

disparidade e daqui a uma semana vamos ter Acordos só para um ano. 

Quem nos garante que esses Acordos, que corrigem alguma coisa mas não 

tudo, vão continuar? Que compromisso pode ou quer o Presidente 

assumir perante nós?  

Obrigado.» 

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

Aquilo que nos é presente, quer para a Freguesia de Estoi, Montenegro e 

Santa Bárbara, de facto nós não podemos ter aqui dois pesos e duas 

medidas. O Sr. Presidente apresenta aqui uma proposta para a União de 

Freguesias, em que faz um contrato plurianual, em que está em 2018 à 

volta de setenta mil euros, em 2019 cento e trinta e nove mil novecentos e 

noventa e dois, em 2020 trezentos e cinquenta e seis mil e em 2021 

trezentos e cinquenta e seis mil. E aqui há uma contradição. Ainda no 

anterior mandato e com o Presidente da Junta de Freguesia Joaquim 

Teixeira, o senhor ofereceu cerca de dezasseis mil euros para os espaços 

verdes, o que a Junta recusou. Há aqui uma contradição. 

Agora o senhor não pode ter aqui dois pesos e duas medidas.  
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Eu também tenho algumas dúvidas (mas isso o Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia de Estoi saberá) se onze mil euros é o suficiente para tratar 

daquele espaço verde que é o jardim do Palácio de Estoi. 

De facto, há aqui um carinho muito especial pela União de Freguesias de 

Faro - Sé e S. Pedro, aqui os espaços verdes… da nossa parte nós não 

podemos aceitar, de facto, este desequilíbrio que há entre as freguesias.  

E já agora, o senhor podia pensar em desafetar os caminhos rurais que 

são da responsabilidade da Câmara, porque são as Juntas de Freguesia é 

que sofrem com a falta de tratamento desses caminhos que são da 

responsabilidade da Câmara. E o senhor devia de facto, mais tarde ou 

mais cedo, desafetar esses caminhos rurais da Câmara e entregá-los às 

freguesias e fazer um contrato também a longo prazo. Porque o freguês 

não vem à Câmara, vai é à Junta para reclamar, como é o caso de Santa 

Bárbara e o caso de Estoi. 

Da nossa parte, não é com bons olhos que nós vemos este desequilíbrio 

que existe em relação às freguesias, e em relação então à União de 

Freguesias da Sé e S. Pedro vai ser, de facto, uma superfreguesia. 

Há uma coisa que eu não consigo compreender, é que o senhor está a 

retirar competências cada vez mais, e muito bem, a entregá-las às 

freguesias, que elas são capazes de resolver mais próximo das pessoas os 

problemas da freguesia, e por outro lado… mais tarde nós vamos aqui 

falar sobre o novo quadro orgânico do pessoal da Câmara. De facto, há 

aqui uma contradição muito grande em relação a isto.  

Nós não acompanhamos esta questão da União de Freguesias da Sé e S. 

Pedro, Sr. Presidente. 

Porque é que não faz um plano plurianual para a Freguesia de Santa 

Bárbara, para eles terem a certeza dos valores que vão ter nos próximos 

dois ou três anos? Porque é que só faz em relação à União de Freguesias? 

Gostava de saber e é uma pergunta que eu deixo no ar, o porquê deste 

desfasamento em relação a algumas freguesias, umas são boas e outras 

são esquecidas. Tenho dito.» 
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O membro da AM, José António Jerónimo (PS) – Presidente da União de 

Freguesias Conceição/Estoi – «Sr. Presidente boa noite, em seu nome 

cumprimento todos os presentes. 

Era só para dizer ao Sr. Presidente da Câmara que nós acordámos, 

falámos nos onze mil euros e mais um funcionário que lá se encontra, 

mas temos que fazer um protocolo com as competências que eu vou ter, 

do que é que me compete fazer, porque eu estou a pedir orçamentos a 

empresas (que ainda não estão concluídos) para ver se esses onze mil 

euros vão chegar. Portanto, neste momento eu não posso ainda aceitar 

essa proposta. Será quando o Sr. Presidente mandar para depois 

assinarmos os dois, o que é que me compete a mim, os onze mil euros que 

vai dar, e mais aquele funcionário que lá está. Acho que foi isso que nós 

combinámos, mas isso tem de ser escrito, e eu assino, mas de haver um 

documento para que eu veja e o leve à reunião de Junta, porque nós neste 

momento não temos documento nenhum assinado, como aquele senhor 

vai lá ficar e sobre o que me compete fazer, só falámos.» 

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

penso que é pertinente haver um esclarecimento sobre se há acordo ou 

não há acordo, porque de facto isto é um bocadinho abstruso estarmos a 

discutir nestes termos na Assembleia Municipal, mas o Sr. Presidente da 

Câmara nos esclarecerá. Muito obrigado.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Sr. Presidente da Junta de 

Conceição/Estoi, na proposta está lá a minuta de alteração ao acordo, 

onde estão lá os termos em que isto se faz, está lá tudo. A proposta que foi 

enviada, que está na Assembleia, o próprio protocolo foi-vos enviado 

antes, e portanto está lá escrito a verba que é, o que é que vão fazer, que é 

a manutenção dos jardins e o pessoal, está lá tudo. 

Agora, eu posso retirar a proposta para ver e vem à próxima reunião. Mas 

todos os acordos que foram distribuídos, foram mandados para as Juntas 

antes e penso que está lá tudo escrito.» 
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O Presidente da Assembleia Municipal – «O Sr. Presidente mantém a 

proposta?» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Eu mantenho a proposta, se o Sr. 

Presidente da Junta estiver confortável com isso. Entendendo que não 

sendo confortável, eu retiro a proposta e vem mais tarde. Não quero aqui 

estar a aprovar qualquer coisa que até pode ter aqui algum lapso, não sei, 

mas ela foi distribuída e penso que a viu. Portanto, diga-me se quer a 

proposta ou não.»  

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

Freguesias Conceição/Estoi – «Sr. Presidente, eu vou verificar isso bem, 

porque eu não me apercebi, e depois levarei isso a reunião de Junta para 

analisarmos.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Estes Acordos, tal como os 

Contratos Interadministrativos que virão na próxima Assembleia 

Municipal, têm que ter a aprovação da reunião de Câmara, têm que ter a 

aprovação da Assembleia Municipal e têm que ter a aprovação da 

Assembleia de Freguesia e do Executivo. Portanto, se reparar no final do 

texto, está lá a data em que isto aconteceu nos diversos órgãos e vai ser 

assinado pelos diferentes representantes de cada órgão.  

Portanto, todos os Presidentes de Junta, aliás, não sei se algum já fez isso 

ou não, mas todos os Presidentes de Junta têm que levar à Assembleia 

essa aprovação.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Bem, eu julgo que nos 

entendemos e portanto o Sr. Presidente retira o ponto, acho que foi isso 

que percebi das palavras do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que fica 

mais confortável…» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Então, retira-se o ponto.» 

O ponto cinco da ordem de trabalhos foi retirado. 
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O Presidente da Câmara Municipal - «Eu gostava de responder ao 

deputado Carlos Alberto…» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Mas o ponto está retirado.» 

O Presidente da Câmara Municipal - «Respondo no outro ponto.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Exato. Obrigado pela 

compreensão. 

Passamos então ao ponto nº 6 da Ordem de Trabalhos.» 

 

PONTO N.º 06 

Apreciação discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao 2.º Aditamento ao Acordo de 

Execução de Delegação de Competências celebrado com a Junta de 

Freguesia do Montenegro – Proposta n.º 107/2018/CM. (Doc. 10) 

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

A proposta nº 107 é idêntica àquilo que se disse anteriormente. Portanto, 

houve os Acordos celebrados; neste caso não há novos espaços, há uma 

atualização de espaços (ali havia um jardim a integrar, aqui há uma 

atualização de espaços) e portanto há a atualização dos valores 

correspondentes, tal como os meses de pagamento. Muito obrigado.» 

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

Freguesia de Santa Bárbara de Nexe – «Eu julgo que não preciso de fazer a 

intervenção que fiz há bocado, com as perguntas ao Presidente, que o 

Presidente não respondeu a nenhuma.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «A culpa é minha, porque eu 

disse ao Sr. Presidente que podia responder neste ponto. Não respondeu 

neste ponto porque não quis, porque o que eu disse foi que quando 

entrássemos no próximo ponto podia responder…» 
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O Presidente da Câmara Municipal – «Estava no ponto, apresentei o 

ponto. Deixe-me voltar atrás. Sr. Presidente Sérgio Martins, vamos ver 

uma coisa: não estamos aqui a atribuir dinheiro indiscriminadamente a 

cada uma das Juntas. A questão é o dinheiro, não é o que tem que fazer. 

A Junta de Freguesia do Montenegro tem, se não me falha a memória, 

oitenta mil metros quadrados de jardim; Santa Bárbara tem três, quatro 

ou cinco mil, não pode receber por três ou quatro mil metros o mesmo que 

para os oitenta! A Junta de Faro vai ficar com duzentos mil, não pode 

levar o mesmo.  

Portanto, tudo o que está aqui tem por detrás um estudo económico e 

uma atribuição de valores, mas isso já foi assim há quatro anos e 

continua. Aliás, as regras nem sequer mudaram, a única coisa que mudou 

foi o pedido e a atualização. No caso do Montenegro é tudo o mesmo, 

houve lá mais umas urbanizações e portanto passou de setenta mil para 

oitenta (não sei se os valores são ou não). Portanto, é evidente que os 

valores são diferentes e nem podia ser de outra maneira, acho eu. Da 

minha parte, e eu acho que o Presidente conhece-me, vai-me conhecendo, 

eu acho que os Acordos são para continuar. 

Estes Acordos, não sei se o deputado Carlos Alberto viu com cuidado, mas 

estes Acordos são para quatro anos. Aliás, o Sr. Carlos Alberto leu o valor 

para 2018, para 2019, para 2020 e para 2021. Está na Freguesia de Faro, 

como está na Freguesia de Conceição/Estoi, como está na Freguesia de 

Santa Bárbara. Deixe-me só dizer uma coisa, leia o aditamento com o 

contrato, se ler isso com cuidado vai chegar à conclusão que aquilo que eu 

estou a dizer é aquilo que é. 

Depois deixe-me dizer que não tenho carinho especial nenhum pela 

Freguesia de Faro, posso-lhe garantir, o meu carinho é igual por todas, e 

isto não é nenhum chavão. Aliás, a prova disto – e estão aqui os quatro 

Presidentes que podem confirmar – é que durante o ultimo mandato reuni 

uma ou duas vezes, não devem ter sido muitas mais, mas cada um dir-

me-á se estou enganado ou não, uma ou duas vezes no máximo com cada 

Presidente de Junta individualmente, por pedido para resolver qualquer 

problema, porque fiz sempre questão de falar, todos os meses (houve um 
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mês ou outro que falhou, por exemplo no verão), em reunião com os 

quatro Presidentes de Junta e o que foi decidido foi sempre na presença 

dos quatro. Portanto, isto para lhe dizer que não tenho aqui nenhum 

carinho pela Freguesia de Faro, como não tenho pelas outras e tenho por 

todas. 

Portanto, o desequilíbrio que há entre cada Junta: bom, quantos eleitores 

tem a Junta de Faro? Tem quase quarenta mil! Quantos eleitores tem 

cada uma das outras? É evidente que há desigualdade! E portanto o que 

estamos aqui a ver, no caso dos Acordos, é a atribuição de um valor tendo 

em conta aquilo que está. Se forem ver, quanto é que cada Junta recebe 

para a área da educação, são todos valores diferentes. E porque é que são 

de valores diferentes? Porque um tem x salas na sua Freguesia, outro tem 

x + y, outro tem x +y + a e outro tem x+y+z, logo dá valores diferentes e 

portanto as coisas são feitas nesta base. 

Penso que respondi a tudo. Muito obrigado.»  

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

Freguesia de St.ª Bárbara de Nexe – «Muito obrigado.  

É claro que tenho consciência, nós todos temos consciência, ou devíamos 

ter consciência, que o dinheiro está ligado a competências, mas é 

exatamente de competências que nós estamos a falar.  

E se eu fizer aqui uma proposta e apresentarmos uma moção – Vamos 

retirar os jardins das competências e vamos só pôr caminhos. De certeza 

que os meus colegas ali daquele lado iam aos arames! E com muita razão! 

E é isto que está em causa.  

Repare Sr. Presidente, eu não digo que isto é de propósito ou é 

maquiavélico, ou é feito assim para favorecer umas Juntas ou outras. E o 

que eu tenho vindo a dizer é que não tem havido talvez a atenção, ou um 

olhar mais atento para esta situação. Nós estamos a descentralizar 

competências que vão tentar corrigir situações que basicamente só estão 

na parte urbana da cidade. Competências que deviam ser 

descentralizadas para a parte não urbana (e vamos falar delas quarta-

feira, que é a parte dos caminhos), estão a outro nível. Aliás, essa foi uma 
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pergunta que eu coloquei. É que nós estamos a falar dos Acordos 

Interadministrativos dos caminhos, é para um ano, e foi a pergunta que 

eu fiz e que o Presidente respondeu que é para manter, presumo que seja 

também relativo aos Acordos Interadministrativos. Para o ano o Presidente 

pode dizer que não vão fazer Acordos Interadministrativos para 

pavimentação de caminhos. Pode dizer isso… Mas entretanto os jardins, e 

bem, e ao contrário do que o meu colega Steven Piedade costuma afirmar 

e sentir-se incomodado, eu não tenho nada que as outras Juntas tenham 

jardins, eu tenho pena é que outros Presidentes não se preocupem com a 

parte rural do concelho de Faro. E o Presidente também tem razão quando 

diz que há mais eleitores em Sé/S. Pedro, há mais eleitores do que é por 

exemplo em Santa Bárbara, há mais eleitores em Conceição/Estoi, há 

mais eleitores no Montenegro. Então e a área? Quer dizer, o Montenegro 

tem o dobro dos eleitores que Santa Bárbara tem, ou se calhar já deve ter 

mais, e a área? Nós termos o dobro ou o triplo… Isso são fatores que têm 

que entrar em consideração. 

Eu gostava de voltar a fazer esta pergunta para terminar. Temos coisas 

que são plurianuais e que vão ficar hoje definidas. E em relação aos 

anuais? É para manter? Há esse compromisso do Presidente? Porque eu 

fico na dúvida, é que vamos votar hoje para os quatro anos e sexta-feira, 

votamos só para este ano? E nos anos a seguir? Obrigado.» 

O membro da AM, Bruno Lage (PSD) – Presidente da Junta da União de 

Freguesias de Faro – «Obrigado Sr. Presidente, na sua pessoa cumprimento 

todos os presentes nesta sala. 

Só dar aqui algumas notas sobre esta matéria. Estamos nestes pontos, 

ponto cinco, seis, sete e oito, e creio que já há aqui uma mistura de debate 

e é nesse âmbito que eu também já vou fazer a minha intervenção. 

Em primeiro lugar, se calhar por ser novo nas funções que estou a 

desempenhar, há aqui algo que eu estou a achar um bocado estranho. É 

que estamos neste momento a questionar o Sr. Presidente de Câmara 

sobre assuntos que, do meu ponto de vista, deveriam ter sido analisados e 

discutidos nas reuniões que nós temos mensalmente juntamente com o 
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Executivo. E eu acho que aí, sim, devíamos discutir os Acordos de 

Execução, o que é que é bom, as competências, o que é que se deve fazer e 

se não está correto corrigir. 

Inclusivamente, o Sr. Presidente de Câmara enviou atempadamente todas 

estas propostas para nós avaliarmos e foi isso que nós fizemos. Se 

concordávamos dávamos o aval, se não concordávamos dizíamos, aliás o 

Sr. Presidente disse logo: vejam se concordam e se não concordam 

apresentem alternativas. Portanto, estou a achar caricato, esta discussão 

agora aqui na Assembleia Municipal. 

Sobre a questão da superfreguesia, que agora que vai receber muito por 

causa dos espaços verdes… eu quero deixar bem claro, porque às vezes 

pode-se estar aqui a induzir em erro, que está a dar a sensação que o Sr. 

Presidente está a beneficiar a União de Freguesias em detrimento das 

outras Freguesias. O que não é verdade! Porque o que nós estamos a 

fazer, nada mais, nada menos, é que os espaços dos jardins de facto são 

maiores, mas a verba por metro quadrado, por jardim, é igual para todos! 

Desculpa lá Sérgio, mas em Santa Bárbara de Nexe o preço do metro 

quadrado do jardim ser cinco vezes mais alto do que o preço de metro 

quadrado na União de Freguesias? Eu não acho isso correto! 

A sensação que me dá é que é exatamente isso que estava aqui em cima 

da mesa: é que nós, União de Freguesias, estamos a receber uma batelada 

de dinheiro em detrimento das outras Freguesias! Isso, palavra de honra 

que eu não entendo isto, quando temos uma área de jardins dez vezes 

superior às outras áreas! Então, e por causa disso devíamos receber 

menos? Se calhar, é isso que estão a sugerir. 

Mas eu digo mais uma coisa: eu agradeço ao Sr. Presidente, até, que 

tenha disponibilizado esta transferência de competências para a União de 

Freguesias, que é um sinal de descentralização, para a Freguesia ser de 

facto útil à cidade, desempenhar as suas funções, para colaborar 

juntamente com a autarquia para termos uma cidade mais ordenada, 

mais bonita e mais arranjada. É para isso que nós estamos aqui todos, 

sem exceção.  



Ata nº. 07                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   73 

29/06/2018 

 

 

E termino só para dizer uma coisa: se sentem desconfortáveis com esta 

situação, têm bom remédio, votem contra esta proposta. Eu voto 

favoravelmente as propostas das outras Freguesias, mas se isto está a 

gerar incómodo, votem contra, é preciso é que as pessoas tenham a 

consciência tranquila. Tenho dito.» 

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

Freguesia de St.ª Bárbara de Nexe – «Eu, como parece que falo chinês, vou 

só repetir uma coisa e vou fazer uma pergunta. 

Eu acho bem, é merecido, a Sé/S. Pedro tem muito mais jardins do que 

Santa Bárbara, acho bem e voto a favor disso, a questão não é essa. A 

questão é vocês não olharem para os outros. 

Mas eu posso apresentar aqui uma proposta que é a seguinte: Temos ali 

aquele bolo todo, mas vamos só descentralizar caminhos para aquele bolo! 

O que dá quinhentos mil para Santa Bárbara, Conceição e Estoi, dá vinte 

mil para a Sé/S. Pedro e eu gostava de ver qual era a vossa reação…? 

   [Vozes: não nos opomos] 

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

Freguesia de St.ª Bárbara de Nexe – Mas oponho-me eu, que também 

achava mal! É claro que me oponho! Porque eu tenho um bocado de 

sentido de justiça que vocês não têm!  

Obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Sr. Presidente, eu volto a referir 

que em relação a Estoi, eu não consigo ver aqui que isto é plurianual, diz 

“por ano”, por ano isso é muito abstrato. Para a Freguesia de S. Pedro está 

explícito um mapa que enquadra 2019, 2020 e 2021.  

Agora em relação aos valores, isso é outra questão, que o Sr. Presidente da 

Freguesia de Estoi é que saberá se com onze mil euros consegue dar conta 

daquele espaço verde. Tenho dito.»  
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O membro da AM, Steven Piedade (PSD) – Presidente da Junta de 

Freguesia do Montenegro – «Sr. Presidente, na sua pessoa cumprimento da 

Mesa, Vereação, Deputados, digníssimo público. 

Realmente parece que estou a recuar quatro anos atrás, mas com outros 

critérios e outra dinâmica e outra abordagem. O meu colega Bruno, 

realmente na altura não estava, mas esta discussão teve lugar nas 

reuniões ditas mensais e aqui nesta Assembleia, por causa da área de 

jardins que Montenegro tinha. Agora no Montenegro deu-se outro 

problema, passou a ser Faro. Eu não tenho qualquer problema e não sei 

se se recordam ou não, nas primeiras reuniões com o Presidente da 

Câmara o valor que havia eram cento e setenta mil euros e, na altura, o 

Presidente Joaquim Teixeira disse que não aceitava jardins para que as 

outras freguesias não ficassem tão penalizados a nível de dinheiro, porque 

só havia aquele dinheiro para distribuir. Eu não me choca, e concordo até, 

se houver a delegação de competências para os caminhos. E aprovo e 

aplaudo. Agora não percebo é esta batalha dos jardins. Os jardins têm 

aquele custo, é um estudo que está feito e continua-se a martelar nos 

jardins. Porque se os Jardins do Montenegro estivessem em Santa 

Bárbara, se de calhar esta questão já não se colocava. E os de Faro na 

Conceição, deixava de ser.  

Se calhar, devia-se era olhar também para outra questão: quantos 

trabalhadores é que estão transferidos para cada Junta, do município. Se 

calhar, devia-se olhar para aí também. Disse. Obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «O Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia do Montenegro falou nos dezasseis mil euros. Eu só quero 

recordar que eu, nesse ano, estava na Assembleia da Junta, e do dinheiro 

disponível foi atribuída à Junta de Freguesia do Montenegro qualquer 

coisa como quase 80% do dinheiro disponível. E o Sr. Presidente da Junta 

do Montenegro abdicou de vinte mil euros, em prol das outras Freguesias. 

Se o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Montenegro não tem 

abdicado de vinte mil euros em prol das outras freguesias, recebia 80% do 

dinheiro disponível. 
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Agora há aqui uma situação que é a seguinte: como diz o meu camarada 

Carlos Alberto, o senhor pode dizer aqui no texto que isto é todos os anos, 

mas é uma verba fixa. E depois há aqui uma situação que é assim: o Sr. 

Presidente da Câmara há bocado reconheceu que a recuperação da mata 

do Liceu e a Alameda só estará concluída lá para 2021 ou 2022. Mas 

aparece aqui, em termos de áreas ajardinadas da Junta de Freguesia de 

Faro, no ano 2018 oitenta e três mil metros, no ano 2019 oitenta e três 

mil metros, e no ano 2020 duzentos e setenta e nove mil metros. Vai ser 

construído algum Campo de Golfe em Faro? Para, de 2019 para 2020, 

passar de oitenta e três mil metros para duzentos e setenta e nove mil 

metros? Dado que a mata do Liceu só estará concluída lá para 2022? Esta 

diferença é do quê? Espaços ajardinados passam de um ano para o outro 

de oitenta e três mil, para duzentos e setenta e nove mil. Pode ter uma 

explicação e eu posso estar errado…»   

O Presidente da Câmara Municipal – «Em primeiro lugar, Presidente 

Sérgio, acho que está aí alguma confusão. Vamos lá ver uma coisa: 

estamos a misturar tudo. A Lei nº 75, nos artigos 132 e 133, define as 

transferências de competências pela forma do Acordo de Execução. E diz 

lá o que é que pode ser transferido, portanto a gente não está a inventar 

nada. Está lá a manutenção de espaços verdes, está lá as escolas, a 

educação, etc. Está lá tudo. É disso que estamos aqui a tratar, não 

estamos a tratar de mais nada.  

Os Contratos Interadministrativos são outra figura jurídica que permite 

outro tipo de delegação de competências. 

Os Acordos de Execução são feitos por mandato. E o Sr. Carlos Alberto se 

for ver… porque na proposta também está, está a adenda e a seguir está o 

protocolo. E no art.º 4º do protocolo – que na adenda não se altera (a 

adenda a única coisa que faz é alterar alguns pontos, o acordo mantém-se 

naquilo que não é alterado pela adenda), o artigo 4º diz assim: o período 

de vigência do Acordo de Execução coincide com a duração do mandato da 

Assembleia Municipal – nem sequer é do Executivo, é da Assembleia 

Municipal – sem prejuízo no disposto na cláusula 29.ª. Eu vou ler a 

cláusula 29ª, diz assim: Caducidade – O Acordo de Execução caduca nos 
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termos gerais, designadamente no decurso do respetivo período de vigência 

– portanto, no final dos quatro anos – de acordo com a cláusula 4ª, 

extinguindo-se as relações contratuais... Mas depois tem uma cláusula 2: O 

Acordo de Execução considera-se renovado após a instalação da 

Assembleia Municipal, não determinando a mudança dos titulares de 

órgãos do município e da União de Freguesias, a sua caducidade, salvo se 

aquele órgão deliberar autorizar a denúncia no prazo de seis meses… Ou 

seja: este acordo que aqui está, para todas as Juntas, está em vigor 

porque nenhum de nós o denunciou no prazo de seis meses. Já passaram 

seis meses e portanto tudo o que está aqui, mantém-se. Por isso é que 

estamos aqui, nesta proposta, a aprovar o segundo aditamento no caso do 

Montenegro, nos outros é o primeiro, porque no último mandato nós 

fizemos um aditamento, porque em determinada altura houve umas 

urbanizações que vieram à posse da Câmara e os jardins também 

aumentaram, e nós fizemos isso. Portanto, não está no aditamento está no 

Acordo, é por quatro anos e portanto é plurianual. Os valores que estão aí 

são a juntar ao Acordo, e isso que aí está é anual. Penso que está 

esclarecido.  

Depois também, se ler o Acordo da Junta de Faro, está lá no final a 

relação das áreas dos jardins. Infelizmente (eu até gostava de ter, não é 

que eu jogue, mas conheço pessoas que jogam golfe) a gente não tem 

nenhum campo de golfe, é verdade! Mas o Sr. Carlos Vargas, desculpe Sr. 

Deputado, não deve conhecer a cidade! E eu convido-o a ver a relação que 

está lá atrás, onde está discriminado as áreas, por local. Estão lá e dá esse 

valor que aí está. Portanto, veja as propostas. 

Falta-me explicar uma coisa. Se chumbarem, no vosso legítimo direito, a 

proposta de Acordo de Execução com a Freguesia de Faro, meus amigos, 

não há dinheiro para as Juntas. Este dinheiro fica no Município para a 

gente lançar procedimento para contratar. O dinheiro não é elástico; o 

facto de não ir para a Junta, quem fica com a atribuição continua a ser 

um Município e o município tem que tratar daquilo.  

Este dinheiro que aqui está, aliás eu disse-vos, o 1.14 por área de metro 

quadrado, é a média dos concursos que a gente tem feito, o valor de área. 
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Portanto, este valor que estamos a atribuir, é aquilo que as empresas nos 

levam a nós cada vez que fazemos o concurso.  

Porque é que tem esse faseamento? Porque é que a Junta de Faro só vai 

começar em setembro? Porque nós neste momento temos um contrato 

com uma empresa, resultante de um concurso público que fizemos, e que 

termina a 30 de agosto ou 30 de setembro e, portanto, a Junta no dia 

seguinte ficará com essa atribuição. Porque é que não leva tudo? Porque a 

Junta nos pediu que tivesse aqui algum tempo para entrar nesta 

atividade. Quando acabar o contrato que nós temos com a empresa… Não 

faz sentido a Junta neste momento ir arranjar jardins e ter lá outra 

empresa. E portanto quando isso acabar fica com uma área, e está lá 

definido qual é e quais são os metros quadrados. 

Em janeiro de 2020 há de acabar um concurso nosso, de manutenção dos 

restantes jardins, e passam para a Junta de Faro. Muito obrigado.»  

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

Freguesia do Montenegro – «Obrigado, Sr. Presidente.  

É só para acrescentar aqui uma pequena informação. É algo que eu tenho 

vindo a defender de há quatro anos para cá, noutro órgão, um órgão 

nacional que é a ANAFRE, naquilo que é atribuição das competências 

através dos três “F’s” (FFF). E a par, como disse há pouco, de lançar o 

desafio ao Presidente da Câmara de poder delegar as competências dos 

caminhos, algo que eu tenho vindo a defender nos últimos quatro anos é 

que deve também ser contemplado uma majoração positiva dos 

equipamentos que existem no território. Equipamentos culturais, 

desportivos, estruturas nacionais, por exemplo aqui na cidade de Faro, as 

piscinas, ou o estádio, o aeroporto internacional e a Universidade da 

Penha. Era só para fazer esse acrescento. Obrigado.»  

 

Não havendo mais intervenções passou-se à votação do ponto em 

discussão.  

VOTAÇÃO 
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Votos a favor – 20 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PAN; 01BE; 03CDU; 

01PS (António Jerónimo). 

Abstenções – 11 (PS) 

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 nove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, no Salão Nobre dos 

Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao 2.º Aditamento ao Acordo de Execução de 

Delegação de Competências celebrado com a Junta de Freguesia do 

Montenegro – Proposta n.º 107/2018/CM, conforme solicitado no ofício 

n.º 008551, de 19/06/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – 20 (10PSD;2CDS;1MPT;1PPM;1PAN;1BE;3CDU;1PS) 

Abstenções  – 11 (PS) 

Votos Contra – 00 

Aprovado por maioria.” 

Seguidamente passou-se ao: 

 

PONTO N.º 07 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao 1.º Aditamento ao Acordo de 

Execução de Delegação de Competências celebrado com a União das 

Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) – Proposta n.º 108/2018/CM. 

(Doc. 11) 
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O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Relativamente a este 

aditamento, eu regozijo-me pelo montante agora dado à Junta da União 

das Freguesias de Faro, por coincidência da mesma cor política. 

Deixo o seguinte reparo: eu próprio pertencia à anterior Junta, de maioria 

PS, e lembro-me que o Executivo Camarário não teve, na altura, igual 

disponibilidade para o envelope financeiro que permitisse à Junta a 

manutenção de espaços verdes. Se calhar, já era falta de carinho especial 

por Faro.  

Junto de muitos munícipes, ficou na altura a Junta com a fama de não 

tratar de espaços verdes. Com a fama, mas não o proveito. Obrigado.» 

  

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

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 20 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PAN; 01BE; 03CDU; 

01PS (António Jerónimo). 

Abstenções – 11 (PS) 

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 nove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, no Salão Nobre dos 

Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao 1.º Aditamento ao Acordo de Execução de 

Delegação de Competências celebrado com a União das Freguesias de Faro 

(Sé e São Pedro) – Proposta n.º 108/2018/CM, conforme solicitado no 

ofício n.º 008550, de 19/06/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – 20(10PSD;2CDS;1MPT;1PPM;1PAN;1BE;3CDU;1PS) 
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Abstenções  – 11 (PS) 

Votos Contra – 00 

Aprovado por maioria.” 

Passou-se então ao: 

PONTO n.º 08 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao 1.º Aditamento ao Acordo de 

Execução de Delegação de Competências celebrado com a Junta de 

Freguesia de Santa Bárbara de Nexe – Proposta n.º 109/2018/CM. 

(Doc. 12) 

Não havendo inscrições para a discussão deste ponto passou-se à: 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 31 

Abstenções – 00 

Votos contra – 00 

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por 

unanimidade, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, no Salão Nobre dos 

Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao 1.º Aditamento ao Acordo de Execução de 

Delegação de Competências celebrado com a Junta de Freguesia de Santa 

Bárbara de Nexe – Proposta n.º 109/2018/CM, conforme solicitado no 

ofício n.º 008556, de 19/06/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – 31 

Abstenções  – 00 
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Votos Contra – 00 

Aprovado por unanimidade.” 

 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Nós estamos com meia-noite e 

quarenta; de acordo com o Regimento a Assembleia termina à meia-noite e 

meia, mas a Assembleia pode deliberar continuarmos por mais uma hora. 

Portanto, eu pergunto aos membros da Assembleia se podemos continuar 

por mais uma hora os trabalhos.» 

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

Freguesias de Conceição e Estoi – «Eu só queria dizer que, sobre a minha 

proposta, para a próxima reunião (dia seis) eu já estou preparado para a 

votação. Portanto, hoje não foi votada mas dia seis já pode ser votado.»  

O Presidente da Assembleia Municipal – «Registamos o pedido, é uma 

questão de ver se é possível alterar a convocatória que já foi emitida. 

Não lhe consigo responder neste momento a essa questão.» 

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

Freguesias de Conceição e Estoi – «A culpa também é minha porque não vi 

o que é que está lá escrito; eu tenho reunião de Junta agora quinta-feira, 

queria falar com meus colegas de Junta, porque se o Sr. Presidente diz 

que estão lá os onze mil euros e o senhor que está lá a trabalhar vai lá 

ficar, nós podemos votar isso». 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Eu julgo que todos nós 

percebemos que houve aqui um momento em que o Sr. Presidente da 

Junta da União de Freguesias Conceição/Estoi pediu para reponderar e 

para reverificar a proposta. Se todos os líderes dos grupos municipais 

estiveram de acordo, parece-me a mim de bom-tom que se possa, por 

unanimidade, alterar a proposta da Ordem de trabalhos da reunião do dia 

seis para incluir este ponto, atendendo ao apelo que o Sr. Presidente fez.  
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E portanto, por aquilo que vejo aqui, Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

parece-me que há unanimidade dos Grupos Municipais, para se proceder 

a essa alteração. E portanto procederemos a essa alteração, assim o Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia chega a acordo com o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, na matéria que estávamos a versar e nós alteramos a 

proposta da ordem de trabalhos para dia seis, incluindo esse ponto. Fica 

portanto este assunto tratado desde já, com o consentimento de todos.»  

O membro da AM, Luís Neves (PS) – «Sr. Presidente, o que me parece 

aqui, porque estava ao lado do Sr. Presidente Junta, e não estou em 

defesa, como é óbvio, do Sr. Presidente, mas parece-me que há um bom 

senso por parte do Sr. Presidente na defesa dos seus fregueses. Porque ele 

naturalmente não tendo… e assumiu aqui que não viu a documentação, e 

com conhecimento de causa e com ajuizado valor com o seu executivo, irá 

na próxima sessão. E foi isso que aconteceu, parece que houve aqui um 

atabalhoadamente que não aconteceu. É claramente um trabalho deste 

senhor, em tentar validar junto da sua freguesia a melhor situação 

possível e acautelar os direitos dos seus fregueses. Foi aquilo que me 

pareceu a mim.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Eu julgo que todos 

entendemos, todos estamos de acordo em alterar ordem de trabalhos da 

próxima reunião para colocar este ponto. E julgo que também estamos de 

acordo em prosseguir os trabalhos por mais uma hora, se tal for 

necessário.» 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 09 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à proposta de recapitalização do MARF – 

Mercado Abastecedor da Região de Faro S.A. – Proposta n.º 

111/2018/CM. (Doc. 13) 

O Presidente da Câmara Municipal – «Obrigado, Sr. Presidente. 
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O MARF vem acumulando prejuízos há muitos anos (aliás, penso que 

provavelmente desde a sua constituição, não sei se isto corresponde à 

verdade, pelo menos desde que eu tenho contacto com o MARF) e os 

capitais próprios são negativos há vários anos, e portanto é necessário das 

duas, uma: ou dissolver a empresa, o que não faz sentido porque ela está 

a funcionar e tem ativos e isso significaria acabar com aquele 

equipamento que ali está, ou fazer um aumento de capital relativamente à 

sua situação.  

O SIMAB tem mais de treze milhões de euros de prestações acessórias lá 

colocadas e, portanto, o que se propõe é que o SIMAB transforme essas 

prestações acessórias em capital social. Nós temos neste momento 25% do 

capital da empresa, o que significaria que para o Município acompanhar 

este aumento de capital, teríamos que colocar lá cerca de quatro milhões. 

E portanto a opção que está em cima da mesa é apenas o SIMAB 

transformar o dinheiro que tem lá posto ao longo destes anos, como 

prestações acessórias, em capital social e o município não acompanhar 

esse aumento de capital social, e portanto irá reduzir dos 25 para pouco 

mais de 4% o seu Capital social naquela empresa. Portanto, é isto que se 

pretende. Muito obrigado.»   

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Os deputados municipais do 

Partido Socialista na Assembleia Municipal manifestam o seu maior 

regozijo por, pelo menos, a Empresa Pública dos Mercados de Portugal e 

este Governo não terem desistido do Mercado Abastecedor de Faro, dos 

produtores locais e de fomentar a localização logística regional, ao invés do 

desinteresse, desinvestimento e irrelevância a que a atual autarquia vem 

pretendendo votar aquela importante estrutura regional, quase que 

desistindo de atrair mais operadores, mais empresas e emprego ao nosso 

Município capital da região e, assim, convidar à sua deslocalização para os 

concelhos limítrofes. 

Com esta decisão central de manter o Mercado Abastecedor, pelo aumento 

do seu capital, o Governo, através da empresa pública SIMAB SA, dá o 

sinal que a economia está a desmentir os que a não apoiam e que há 
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muito deixaram de se interessar por esta infraestrutura. Basta ver o 

aumento da procura por mais espaços, por maiores empresas 

internacionais que ali se pretendem estabelecer, dando marca e distinção 

ao MARF e a Faro. 

É incompreensível portanto a falta de decisão da autarquia em apoiar o 

MARF, se não acompanhando o aumento de capital, pelo menos e desde 

logo, garantindo a facilitação e a construção de infraestruturas de acesso 

até à rotunda, antes já planeada, de ligação ao eixo transversal rodoviário 

da região e a Espanha, além de desbloquear-se, em termos urbanísticos, o 

seu crescimento e implantação para permitir maior capacidade logística e 

empresarial que está pendente e assim viabilizaria a sua exploração com 

massa crítica e impacto suprarregional.   

Esta é uma verdade. De facto, ao longo deste tempo, o Mercado 

Abastecedor passou uma fase difícil. Mas agora a procura é muito grande 

para empresas internacionais que querem ir instalar-se no Mercado 

Abastecedor, no MARF. 

Eu faço da minha intervenção uma declaração de voto.»  

O membro da AM, Teresa Correia (PSD) – «Boa noite a todos, quero 

cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia, o Sr. Presidente da Câmara 

e todos os demais colegas. 

Gostaria de referir o seguinte: o MARF realmente tem um interesse 

estratégico para Faro e deve ser, na minha opinião, acompanhado. A 

Câmara deve continuar como parceira naquela empresa pública, 

independentemente de ter apenas 4% ou ter 24%, porque, na verdade, o 

que interessa essencialmente é que a Câmara de Faro continue a apoiar, e 

é isso que eu faço votos, que continue a apoiar o desenvolvimento 

económico que aquela empresa favorece aqui no nosso concelho e que 

continue a apoiar, se possível, a expansão deste grande equipamento que 

lá está instalado. 

Eu gostaria de referir que o SIMAB realmente fez prestações acessórias 

durante estes anos todos, que houve prejuízos que tinham sido gerados 

por empréstimos para a construção efetivamente, mas que nestes últimos 
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dois ou três anos, eu estive lá e posso dizer que havia resultados positivos, 

mesmo tendo empréstimos elevados. Portanto, quer dizer que houve uma 

evolução muito positiva efetivamente, e portanto o MARF neste momento 

está completamente lotado, penso eu, ou estava completamente lotado, o 

que quer dizer que tem tido agora, com a recuperação da economia, uma 

procura muito elevada.  

Portanto, esta questão desta operação financeira que está aqui a ser 

proposta, é uma operação financeira necessária, necessária e útil, porque 

efetivamente regulariza uma situação que, até por uma questão do código 

das sociedades comerciais, é obrigatório estar regularizada e até já vai em 

atraso.  

O que eu quero com isto dizer é que esta regularização é favorável à 

continuidade da empresa, e isso é o mais essencial, e na verdade a 

Câmara de Faro também tem que saber gerir os seus investimentos da 

melhor forma, ou da forma mais racional e o que mais importa, a meu ver, 

é que se mantenha no conselho de administração e que se mantenha 

como parceiro estratégico do MARF e que procure ajudar o MARF naquilo 

que for o seu desenvolvimento local. Obrigado.» 

O membro da AM, Emanuel Aniceto (CDU) – «Boa noite a todos os 

presentes. 

A nossa reflexão sobre este tema, relativamente à operação financeira em 

si, não temos grandes questões a colocar, tem mais a ver com o facto de 

aparentemente o Município não ter estofo financeiro para ir mais além do 

que ter apenas 4% da empresa. Mas fica-se um pouco com a sensação que 

apesar de não participar no capital social da empresa, poder fazer mais, 

nomeadamente a nível da reparação da via entre Estoi e Santa Bárbara. É 

certo que vai lançar agora a obra. Também é certo (basta conhecer aquela 

estrada) que essa obra – e já estou um bocado entrar noutra área – deve 

ser refletida, nomeadamente a nível do controlo de velocidade, porque 

existe muita carga de pesados na via, existe carga de ligeiros e essa obra 

tem que ser bem pensada. 
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Depois também pensar, estrategicamente, se não fará sentido, dado que a 

Câmara tem terrenos na área, para além de outras áreas na cidade, zonas 

industriais, se não fará sentido utilizar o MARF enquanto pólo 

dinamizador de uma pequena área industrial explorada por si. Pensando 

até em municípios deste país em que põem à disposição das empresas 

áreas industriais, por valores simbólicos. Porque continua a ser necessário 

uma pequena área industrial para uma pequena oficina e em Faro 

continua a ser difícil o aluguer ou aquisição desses espaços, e essas 

empresas ou vão para Olhão ou vão para Loulé. Então, dado que há pouco 

falou que no caso das habitações não havia dinheiro, ou havia dinheiro 

mas o valor dos terrenos não o permitia porque era alto, dado que tem 

imóveis ou tem terrenos na área, se não poderá ajudar a atividade do 

MARF de uma outra forma.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Eu não contabilizo mais 

inscrições e portanto dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para 

responder às questões que foram colocadas. Muito obrigado.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Muito obrigado.  

Relativamente à declaração de voto, não percebi muito bem algumas 

contradições que ali estão, diz que desistimos de mais operadores, de mais 

empresas, mas depois a seguir diz que aquilo está cheio… 

Respondendo à outra questão, nós realmente temos lá um terreno, é 

verdade. Temos apenas um terreno ao lado, com 1.1 hectares, salvo erro, 

que é exatamente onde vamos fazer o canil. Não temos mais. 

Essa questão que está a levantar é uma questão muito pertinente e que 

infelizmente nós não conseguimos resolver porque, em todo o território do 

concelho… se estiverem a ver o concelho [projeção em powerpoint], do lado 

direito, em cima, há apenas uma manchinha que são um ou dois 

hectares, que não tem restrição rigorosamente nenhuma, porque todo o 

território ou é RAN, ou é REN e isso é um constrangimento enorme para 

fazer construções, sejam elas de habitação, sejam elas industriais.  
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Neste momento, como sabe, estamos a rever o PDM, há inclusivamente 

muitas construções ilegais que queríamos e estamos a desenvolver 

esforços no sentido de as legalizar, são coisas com alguns anos e não sei 

(infelizmente gostava de dizer outra coisa), mas não sei se vamos 

conseguir fazer todas essas exclusões e legalizar aquilo que já existe. Isto 

para dizer que novas coisas é muito difícil, mas estamos a trabalhar nisso. 

Muito obrigado.»   

Seguidamente passou-se à votação do referido ponto. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 28 (12PS;02BE;01PAN;01PPM;01MPT;02CDS;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 nove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, no Salão Nobre dos 

Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à recapitalização da MARF – Mercado 

Abastecedor da Região de Faro, S.A. – Proposta n.º 111/2018/CM (e 

respetiva documentação de suporte) conforme solicitado no ofício n.º 

008561, de 19/06/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – 28 (12PS;01BE;01PAN;01PPM;01MPT;02CDS;10PSD) 

Abstenções – 03 (CDU) 

Votos Contra – 00 

Aprovado por maioria.” 
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O membro da AM, Cristóvão Norte (PSD) – «Eu atrever-me-ia a fazer 

uma proposta, à consideração da Mesa e dos restantes grupos, no 

seguinte sentido: 

Eu estou a ver que se vai esgotar a hora que o Sr. Presidente, e bem, 

solicitou, porque obviamente a matéria exige discussão aturada em alguns 

aspetos e portanto eu tomava a liberdade de fazer a seguinte sugestão: 

podíamos pegar nestes pontos que estão aqui e fazer aquilo que fizemos a 

respeito do ponto número sete. Ou seja: por unanimidade, aceitar que 

estes pontos fossem para a Assembleia da próxima sexta-feira e resolvia-

se o problema. E entretanto, dessa forma, assegurávamos que podíamos 

ouvir o público. Porque nós vamos estar aqui, com certeza, mais uma hora 

e quando acabar essa hora já não vamos ouvir o público. Assim 

ouviríamos o público, concluía-se a Assembleia, não se frustrava essa 

expectativa e assegurávamos que na próxima reunião da Assembleia 

Municipal todos os outros pontos estavam discutidos com o tempo que se 

entendesse na altura, porque nessa circunstância sendo uma Assembleia 

Extraordinária, não há moções e não há sequer intervenção do público. 

Portanto, há tempo suficiente e agora ouviríamos o público. Obrigado.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado. Eu acho que é 

pertinente a proposta e agradeço a proposta do Grupo Municipal do PSD, 

se todos estivermos de acordo, mas o Sr. Presidente da Câmara apela-nos 

para que pelo menos o ponto dez e o onze sejam discutido e votado. O que 

prejudica um pouco a proposta que acabou de ser feita pelo membro do 

grupo municipal do PSD, Cristóvão Norte. 

Portanto, continuamos com a ordem de trabalhos, por solicitação do Sr. 

Presidente da Câmara.» 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 10 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à Denúncia da concessão titulada pela 

escritura n.º9/2005, de 26 de abril, e respetiva escritura de 
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aditamento n.º33/2006, de 8 de novembro de 2006, com a Emparque 

– Empreendimentos e Exploração de Parquímetros, S.A. – Proposta 

n.º103/2018/CM. (Doc. 14) 

O Presidente da Câmara Municipal – «Em 2005 foi outorgado uma 

concessão para setecentos e oitenta e nove lugares de estacionamento em 

regime de estacionamento tarifado. Mais tarde, em 2012, salvo erro, 

fizemos uma segunda concessão, para a zona do mercado e para a zona 

alta, a seguir a esta que já estava tarifada. Ambas as concessões 

terminam em novembro deste ano. A segunda concessão, de 2012, 

termina mesmo, o próprio contrato dizia que era até, algures, dezoito ou 

oito de novembro deste ano. Esta que está aqui em causa termina, mas 

tem uma cláusula que diz que se não for denunciada com noventa dias 

antes é prorrogada por mais cinco ou dez anos, não tenho agora presente. 

A ideia aqui, e é isso que se pretende, é que a Assembleia delibere 

terminar com este contrato e fazer depois uma nova área, juntando tudo e 

ficando depois essa responsabilidade e essa gestão na área do município.  

Aquilo que está em causa apenas é terminar o contrato. Depois há de 

haver um estudo das áreas e tudo isso, que terá que vir depois tudo à 

Assembleia Municipal. Hoje a única coisa que está aqui em causa não é 

para o futuro, é terminar com este contrato. Muito obrigado.»   

O membro da AM, Emanuel Aniceto (CDU) – «Relativamente à questão 

de reversão, é um bocadinho mais complexo do que parece.  

Este ponto da ordem de trabalhos tem particular importância porque a 

acrescentar aos setecentos e noventa lugares de estacionamento, que têm 

grande relevância estratégica como já disse, em conjunto com os 

novecentos lugares do Largo de S. Francisco, servem uma grande mancha 

da chamada área da reabilitação urbana composta pela Vila Adentro e 

Mouraria. E enquanto o Largo de S. Francisco, pela sua gratuitidade, 

parece ter como principais utentes as pessoas que trabalham na baixa, a 

área de estacionamento hoje aqui em discussão, por ser paga, resulta em 

estacionamento de curta duração, o que potencia a rotatividade, cargas e 

descargas, características importantes para o comércio de rua. 
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Ora, a questão do estacionamento e esta questão da reversão – que parece 

que é uma coisa simples, administrativa, mas é muito mais do que isso – 

está intimamente ligada à questão da viabilidade do comércio de rua e 

está associada à problemática da atratividade dos centros históricos, e que 

estabelece mesmo relações com a mobilidade urbana. Porque um centro 

histórico em que o cidadão tem dificuldade a lá aceder não é atrativo. E 

por toda a Europa são inúmeros os exemplos em que o cidadão sabe que 

ao colocar um euro num parquímetro está a financiar o sistema de 

mobilidade e transportes do município, ou mesmo de uma área 

metropolitana. Ou seja: está a financiar o passeio, a inclusão da rampa 

para as pessoas de mobilidade condicionada, a manutenção da ciclovia, a 

manutenção da faixa de Bus, que são essenciais para resolver o problema 

da acessibilidade e mobilidade do centro histórico. 

Ora, se a ideia de reverter os setecentos e noventa lugares para o 

município é uma entre outras medidas que contribuam para a 

implementação e promoção do modelo de mobilidade mais sustentável, 

que seja compatível com o desenvolvimento económico indutor de maior 

coesão social, como vem referido no Plano de Mobilidade e Transporte, 

pois conta com o voto favorável desta bancada.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «O que nos é pedido aqui, é 

apenas, como foi dito pelo Sr. Presidente, a denúncia da concessão 

titulada pela escritura número nove de dois mil e cinco à Emparque.  

A outra questão que vem a seguir nós vamos estar atentos, vamos 

analisar, mas em relação a este ponto que se limita à denúncia da 

concessão, da nossa parte vamos votar a favor.» 

O membro da AM, Teresa Correia (PSD) – «Relativamente a esta questão 

da denúncia do contrato, eu acho que é inevitável, porque os contratos de 

facto precisam de estar integrados, melhorados e este contrato já não 

serve os interesses de Faro.  

De qualquer forma, eu recomendava apenas que, seja qual for a solução 

seguinte, seja uma solução integrada e coerente com uma política de 

transportes e uma política de mobilidade para a cidade, por inteiro. 
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Portanto, eu recomendava que houvesse um estudo sobre as opções, o 

tipo de tarifa e a inovação a criar, tanto em sistemas tecnológicos, como 

outros, quais os critérios das pessoas que poderiam estar isentas ou não, 

a feitura de um regulamento municipal atualizado, a definição de critérios 

inclusive para o comércio e interligação entre o comércio e as zonas a 

tarifar. Enfim, há um conjunto de situações a ter em conta e era 

importante aproveitar a oportunidade para fazer uma política de 

mobilidade um bocadinho mais séria. Obrigada.» 

Não havendo mais intervenções, passou-se à votação deste ponto. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 31 

Abstenções – 00 

Votos contra – 00  

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por 

unanimidade, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação  

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, no Salão Nobre dos 

Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à Denúncia da concessão titulada pela 

escritura nº 9/2005, de 26 de abril, e respetiva escritura de aditamento nº 

33/2006, celebrada em 8 de novembro de 2006, com Emparque – 

Empreendimentos e Exploração de Parquímetros, S.A. – Proposta n.º 

103/2018/CM, conforme solicitado no ofício n.º 008563, de 19/06/2018, 

da Câmara Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – 31 

Abstenções  – 00  

Votos Contra – 00 
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Aprovado por unanimidade.” 

 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 11 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao Concurso Público de concessão de 

serviços desportivos na área da docência nos projetos escola de 

natação, atividades aquáticas, sénior ativo, utilização livre das 

Piscinas Municipais, atividades náuticas e na técnica de manutanção 

e limpeza de instalações desportivas a realizar no concelho de Faro – 

Proposta n.º 100/2018/CM. (Doc. 15) 

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

Como referiu no título da proposta, quase tudo aí está dito. 

Este é um modelo que foi adotado há cinco anos, que termina agora o 

concurso feito nessa data e portanto é preciso renovar, escolher um 

parceiro para desenvolver estas atividades que se têm desenvolvido nos 

últimos anos nesta modalidade. 

O que se pertente, portanto, é que a Assembleia autorize a celebração 

deste contrato de concessão de serviços e aprove as peças do concurso 

propostas. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Sr. Presidente, a minha 

pergunta é muito simples e muito direta. É que quando diz aqui 

“atividades náuticas e na técnica da manutenção e limpeza de instalações 

desportivas a realizar no concelho de Faro”, não se limita apenas às 

piscinas municipais?» 

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

esta matéria, o PCP no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores tem 

uma linha política muito clara, que eu julgo que é conhecida. Nós 

defendemos que a cada posto de trabalho permanente corresponda um 
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contrato de trabalho efetivo. Portanto, o PCP não pode acompanhar 

propostas que, por um lado, desresponsabilizam o papel da Câmara 

Municipal de Faro na prestação destes serviços e, por outro lado, 

propostas que visam perpetuar a precariedade laboral dos trabalhadores. 

Portanto, continuam-se a seguir políticas de exploração e de 

empobrecimento, continuam-se a seguir políticas que não criam 

perspetivas de futuro aos trabalhadores. Pessoas que trabalham, a receber 

pouco, num contrato precário, lógico que não têm perspetivas e isto, de 

facto, é o que mais nos preocupa. 

Depois, esta entrega de prestação de serviços a privados visa dar lucro às 

empresas. Porque a Câmara, no contrato anterior, dizia que estava a 

perder dinheiro, mas agora as tabelas de preços vão ser alteradas. E vão 

ser alteradas que nós não sabemos ainda em que valores, porque a tabela 

de preços que nos foi apresentada era a que estava em vigor 

anteriormente, portanto nós não sabemos que alterações vão ser essas. 

Mas uma coisa é certa: dos exemplos que temos de concessões, a empresa 

pretende é ter lucros e portanto isto vai na perspetiva do 

utilizador/pagador e se hoje, se calhar, temos séniores a fazer ginástica 

por baixos preços, passando para exclusiva responsabilidade de uma 

empresa isso já não vai ser assim. Portanto, continuamos esta política 

antissocial, de direita, de utilização de ferramentas de trabalho injustas e 

desumanas. 

Depois, por outro lado, acho que todos devíamos perceber que as soluções 

para a vida das pessoas, para a vida dos trabalhadores, passam pela 

valorização do trabalho, pelo aumento dos salários, por condições de apoio 

à parentalidade. As pessoas hoje não têm tempo para os filhos, têm que 

ter mais do que um emprego para dar resposta às dificuldades financeiras 

que têm. E, portanto, nós aqui com esta concessão continuamos a aplicar 

um princípio de precariedade laboral e nós, de facto, não podemos 

acompanhar esta proposta. Achamos que a gestão municipal devia estar 

direta neste tipo de programas desportivos e de não ser concessionada a 

empresas que visam ter lucro com trabalhadores mal pagos e precários. 

Muito obrigada.» 
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O membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «Boa noite, Sr. Presidente, 

muito obrigado. 

Relativamente a este ponto e cientes que a atividade desportiva dos 

munícipes e da população em geral, nos últimos anos, tem vindo a 

aumentar, devido a práticas sociais diferentes, consideramos que existe 

uma necessidade de responder a este aumento desta procura. E existem 

aqui alguns constrangimentos por parte dos serviços municipais, em 

termos de responder a esta oferta. E, neste sentido, penso que a entrega a 

um privado, como foi parcialmente em 2013, faz todo o sentido porque 

existem vários municípios no Algarve que já optaram por isso.  

Não tem grande viabilidade estarmos aqui a segurar isto quando existem 

alguns problemas, nomeadamente com a contratação de pessoas. Não se 

consegue contratar uma pessoa para quinze horas mensais com um 

contrato normal. Enquanto o privado consegue fazer isto por outro 

sistema.  

Agora, nós também acompanhamos aqui a precariedade dos trabalhadores 

e muitos princípios.  

Relativamente à questão da política de preços, segundo o que eu li na 

proposta, ela é a mesma que está aqui aprovada por esta casa em 2012 e 

requer a aprovação nesta casa. Tenho dito.» 

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Relativamente a esta 

proposta, eu penso que há aqui um erro – deve ter sido lapso – na página 

seis e na página doze que diz “sendo a adjudicação efetuada à proposta 

que apresente preço superior”, penso que deve ser uma gralha. 

Também um reparo aos mapas de utilização, em particular nas piscinas, 

que me parece estarem inflacionados. O número de inscritos pode ser esse 

que aí está, mas efetivamente os utentes que usufruem são em menor 

número e eu tenho experiência própria relativamente ao assunto. Isto 

relativamente a um dos mapas, não quero daqui inferir que os outros 

também estejam. 

Eu acho que o município é que devia ficar responsável pelos serviços 

desportivos, com a vantagem de se poupar o lucro naturalmente 
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espectável por parte dos privados. Eu vou ser acusado de estar a dar uma 

resposta ideológica, mas é um facto é que é uma resposta ideológica a 

uma proposta também ideológica. Obrigado.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Muito obrigado. 

Queria só elucidar: estes são serviços especializados, que vão ser 

prestados em função das solicitações dos nossos utentes, nas Piscinas 

Municipais, no Pavilhão Municipal, no Centro Náutico da Praia de Faro, 

no Clube Desportivo do Montenegro, na Junta de Freguesia de Santa 

Bárbara, Junta de Freguesia da Conceição, na Casa do Povo de Estoi e na 

ARPI. São os locais onde nós temos este tipo de serviço. 

E são serviços como já disse especializados, em que há um técnico que vai 

à Casa do Povo de Estoi, uma ou duas vezes por semana, fazer uma 

determinada modalidade, mas um outro técnico vai a Santa Bárbara fazer 

uma outra modalidade. E portanto, até operacionalmente para nós, não é 

exequível fazer isto. Isto significa ter, para uma determinada modalidade, 

um funcionário a tempo inteiro, que irá lá dar as duas, três ou quatro 

horas por semana, evidentemente pode ter noutro lado também, mas 

depois fará outro tipo de serviço normal. O que significa ter 

necessariamente um conjunto de recursos humanos que, neste caso, é 

subaproveitado. Poderemos dar-lhes outras atividades, mas estar a 

contratar uma pessoa para aquela função e depois ter que lhe arranjar 

outras atividades, isto não é fácil de gerir. Para além de que a contratação, 

hoje, é complicada. Nós, se não o fizermos desta forma e formos alterar 

mapas de pessoal e abrir concurso para isso, provavelmente daqui a não 

sei quantos meses poderíamos vir a ter isso. 

E, portanto, eu percebo o que a Deputada Catarina diz, mas aqui estamos 

a falar de situações, não digo pontuais, mas de horários, que não são na 

maioria dos casos horários completos. Para além de que muitos deles são 

horários docentes e portanto teríamos de estar a contratar professores 

mesmo, neste caso de atividade física, para este tipo de atividades. Muito 

obrigado.» 
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O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Obrigado. Eu vou fugir um 

bocadinho ao enquadramento só para referir, rapidamente, da 

necessidade de se criar a natação competitiva. Eu acompanhei em Loulé a 

construção das primeiras piscinas do Algarve e vi competição lá e com 

nadadores dos clubes. Portanto, porque é que o Sporting Clube Farense, 

ou o Faro e Benfica não poderão ter os seus nadadores?» 

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

O Sr. Presidente já me esclareceu. Deixa-me um pouco preocupado. Com 

este andar, daqui a uns tempos, pergunto qual é o papel da Câmara em 

termos do concelho? Entrega tudo ao privado e o que é que resta para a 

Câmara?  

Tenho dito.» 

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Eu li no contrato que 

relativamente à aquisição de equipamentos a Câmara partilhava a 

aquisição com o concessionário, não é? Qual a razão? Se faz sociedade, 

partilha o equipamento com o concessionário?» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Sr. Deputado Carlos Alberto, 

ainda há pouco acabamos de fazer exatamente o contrário do que estava a 

dizer. A ideia é de os parquímetros voltarem para nós, portanto acho que 

respondi. 

Os equipamentos são nossos. Nós não vamos colocar neste concurso a 

constituição de uma turma de natação e obrigar a empresa a trazer a 

piscina! Portanto, estamos a falar de equipamentos que o município tem. 

Outros equipamentos que não tenha, que nos interesse ter e serem nossos 

podemos adquirir, até porque eles serão partilhados. E outros poderá ser 

a própria empresa a trazer. Isso depende daquilo que nós pretendermos. 

Se tivermos um equipamento em que é utilizado duas horas pela empresa 

e o município tem à sua disposição o resto do tempo, faz todo o sentido 

que seja nosso. Se é um equipamento, por exemplo, aparelhos de ginástica 

que só é utilizado pouco tempo, se calhar a empresa pode perfeitamente 
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disponibilizar e nós não precisarmos de comprar para usar duas horas. A 

ideia é essa. Muito obrigado.»                  

Não havendo mais inscrições passou-se à votação do referido ponto. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 15 (10PSD; 02CDS; 01PPM; 01MPT; 01PAN) 

Abstenções – 00 

Votos contra – 15 (11PS; 03CDU; 01BE) 

Face ao resultado obtido na votação e verificando-se empate o Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal exerceu o voto de qualidade, pelo que o 

referido ponto foi reprovado, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, no Salão Nobre dos 

Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à autorização para a Câmara Municipal 

celebrar o contrato de concessão de serviços desportivos na área da 

docência nos projetos escola de natação, atividades aquáticas, sénior 

ativo, utilização livre das Piscinas Municipais, atividades náuticas e na 

área técnica de manutenção e limpeza de instalações desportivas a 

realizar no concelho de Faro – Proposta n.º 100/2018/CM, conforme 

solicitado no ofício n.º 008557, de 19/06/2018, da Câmara Municipal de 

Faro. 

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

Votos a favor – 15 (10PSD; 02CDS; 01PPM; 01MPT; 01PAN) 

Abstenções  – 00 

Votos Contra – 15 (11PS; 03CDU; 01BE) 

Reprovado com o voto de qualidade do Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal.” 
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O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Nós gostaríamos de recolocar 

a mesma proposta que fizemos ainda há pouco, de passar os pontos 

seguintes para a próxima reunião, exceto o ponto de audição do público.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Com toda a certeza, mas há 

aqui uma questão, que é: a informação escrita do Sr. Presidente da 

Câmara, que tem de ser numa reunião ordinária. É aquilo que diz a alínea 

c) do n.º2 do art.º 25 da Lei citada na ordem de trabalhos. Portanto, eu 

posso passar o número doze para a próxima reunião, este não posso 

passar.  

Portanto, se todos concordarmos, foi feita uma proposta pelo grupo 

municipal do PSD, de passarmos o ponto doze para a reunião do dia seis.» 

Tendo a proposta sido aceite pela Assembleia Municipal, passou-se então 

ao: 

PONTO N.º 13 

Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal 

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

termos da alínea c), do n.º2 do art.º 25º da Lei n.º75/2013, de 12 de 

setembro. 

O Presidente da Câmara Municipal – «Relativamente à informação do 

Presidente, no Contencioso mantêm-se os valores na ordem de grandeza 

na mesma.  

Em relação à situação financeira, da receita corrente (e estamos a falar do 

orçamento sem a revisão) cobrada passamos de quase oito milhões para 

dezassete milhões. A dívida existente no município, de médio/longo prazo, 

que era de vinte e quatro milhões, passou para vinte e dois e seiscentos. 

Em termos da receita de capital, foi cobrado até ao momento cento e 

oitenta e quatro mil euros. Da despesa de capital feita, de uma dotação de 

8.8 milhões, há comprometido quase oito milhões, faturado três milhões, 

pago dois e oitocentos, temos de dívida de capital duzentos e trinta e oito 

mil euros, na data de 22 de junho. 
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Em termos de despesa corrente, dos vinte e dois milhões há vinte e quatro 

comprometidos, onze faturados, onze e meio pagos e portanto há cento e 

cinquenta e seis mil euros, sensivelmente, de dívida corrente. Com a 

dívida de capital estamos a falar de quatrocentos mil euros de faturas não 

pagas no último mês, praticamente. 

Em termos de atos tivemos: o 25 de Abril dos pequeninos (todos se 

recordam, a 24). A Sessão Solene do 25 de Abril, alguns estiveram lá 

presentes e recordam-se. A caminhada do Laço Humano a 27 de abril, 

organizada pela CPCJ, com grande sucesso de mobilização das crianças 

do 1.º ciclo do nosso concelho. Uma entrega de um troféu ao Município, 

da melhor marca municipal da região do Algarve. Uma grande distinção, 

aprovada pelo Governo, de considerar o Mosaico do deus Oceano como 

Tesouro Nacional, o que a todos nos deve orgulhar imenso. As segundas 

Jornadas Viver Bem Envelhecer Melhor. A Gala dos Portugueses de Valor, 

que se realizou na Figueira da Foz e que no próximo ano se realizará em 

Faro (é uma organização da LusoPress, um meio de imprensa francês para 

os nossos emigrantes em França). Uma formação “Saberes da Ria 

Formosa”, que se tem vindo a desenvolver no Centro Náutico. Um 

memorial aos soldados portugueses que tombaram na Flandres na I 

Guerra Mundial, que se realizou no Mónaco, para a qual fomos 

convidados para estar presentes. A tomada de posse do novo comandante 

dos Bombeiros Faro Cruz-Lusa. Estive na audiência parlamentar sobre o 

alojamento local na XI comissão no parlamento. O Dia Internacional dos 

Museus; e a noite dos Museus.  

Estamos com uma grande azáfama na gestão de combustível nas faixas 

florestais do concelho. Participámos na moção sobre exploração dos 

hidrocarbonetos. Realizou-se, em maio, o Algarve Design Meeting na 

Fábrica da Cerveja, com a oitava edição, com grande êxito e muitas 

participações felizmente.  

Tivemos a sessão pública do Plano de Pormenor da Lejana. Entregaram-

nos o certificado de Faro Cidade Resiliente. Participamos pela primeira vez 

na feira, em Lisboa, “Portugal Economia Social”; também na Conferência 

Nacional “Vítima – correlação de Violência”. Tivemos a receção, nos Paços 
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do Concelho, da nossa equipa do Sporting Clube Farense, com a subida à 

segunda divisão (infelizmente, depois no Jamor já não tivemos a mesma 

sorte, mas isso fica para a história). 

Houve também:  

- A partida do Portugal de Lés-a-Lés. Uma visita do Senhor Primeiro-

Ministro ao Refúgio Aboim Ascensão. O Congresso Regional da UGT (aqui 

nesta mesma casa); a apresentação do Festival F; foi apresentado o Plano 

de Intervenção e Requalificação da Ilha da Culatra, que se iniciou agora, 

depois do concurso realizado; a XXV Edição do Festival de Folclore 

Infantil; recebeu-se o Galardão da “Praia Zero Poluição” da Barreta; 

inauguração da Requalificação do Bairro dos Centenários; participamos 

no XII Congresso Ibérico de Etiologia; a Faro FanZon que está a decorrer, 

onde tem participado muita gente de todas as nacionalidades, a ver jogos 

das diversas equipas de diversos países do mundo. Também os Galardões 

Excelência na Restauração, um projeto desenvolvido por nós, pela ACRAL, 

pela Baixa. E participamos, há dias, no encerramento da Escola de Vela 

da Ilha da Culatra, um projeto apoiado naquilo que é possível por nós, 

mas do Ginásio Clube Naval e que leva a Vela às crianças da Ilha da 

Culatra. 

Participámos também, na semana passada, na apresentação do 

dispositivo de Segurança de Proteção Civil e Socorro para os meses de 

verão, onde esteve o Sr. Ministro da Administração Interna. Foi 

apresentado o Livro António Ramalho Ortigão e a Coleção de Azulejaria, 

uma parceria com o Montepio, onde o nosso Diretor do Museu participou 

também.  

Muito obrigado.»         

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Muito rapidamente, só para 

referir que o mosaico do deus Oceano está incompleto, falta ali uma faixa 

de três metros. E essa faixa pode ser novamente prospetada no local e ser 

retirada, para completar um mosaico que tornou-se tesouro nacional. Esta 

novidade, penso eu, escapou a uma série de investigadores. Portanto, está 

na nossa mão ir ao local, retirar e completar o que falta, da extremidade 
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do lado direito da imagem, que são mais ou menos dois/três metros. 

Portanto, do lado esquerdo está completo e a partir da cabeça, onde está a 

barba – o eixo do mosaico é na barba, é mais ou menos um meio círculo – 

faltam dois, três metros, que se podia ir buscar. Obrigado.» 

O membro da AM, Paulo Teixeira (PS) – «Boa noite mais uma vez. Era só 

para fazer aqui uma referência: que os alunos do curso de medicina da 

Universidade do Algarve ganharam ontem um galardão muito importante, 

foram campeões europeus no maior Campeonato da Europa de Simulação 

Médica. Eu acho que isto devia ficar aqui registado para todos 

conhecerem.» 

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «No passado dia 28 de abril, a 

Unidade Coronária do Hospital de Faro foi encerrada por ter sido 

identificada a presença de piolho de pombo nas instalações. 

Os doentes tiveram de ser transferidos para outra dependência, para que 

se procedesse à desinfestação. O Governo já deu resposta ao 

questionamento do BE, via Assembleia da República, sobre o assunto. 

Foram tomadas medidas para que o edifício do Hospital deixasse de ser 

um local propício de nidificação e procriação de pombos, mas foi 

reconhecido que é um problema que afeta grande parte da cidade, uma 

vez que os pombos se encontram dispersos por diversos edifícios. 

Mais foi respondido que as questões relacionadas com os perigos de 

nidificação deveriam ser colocadas ao Município e às entidades 

competentes do Ministério da Agricultura. 

Nesse sentido, gostaria de saber, da parte do Município, se já tomou ou 

pensa tomar medidas para combater o problema do piolho do pombo, 

obviamente com respeito pelo bem-estar animal (do pombo).  

Muito obrigado.» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Sr. Presidente de Câmara, 

três questões muito rápidas. São três preocupações que alguns munícipes 
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nos fizeram chegar e nós comprometemo-nos a colocá-las hoje na 

Assembleia Municipal.  

Primeira questão – O que é que se passa com o Cemitério da Esperança, 

que as pessoas mantêm as campas dos seus entes queridos limpas, mas 

tudo ao redor está sujo, tem mato, o mato não é cortado, as coisas não 

são limpas. Portanto, existe mato e falta de limpeza. 

Segunda questão – Para quando o arranjo dos passadiços em madeira na 

Praia de Faro, do lado nascente? Também algumas pessoas levantaram 

esta questão, porque há falta, inclusivamente, de madeiras nos 

passadiços, há pregos que estão expostos, portanto há uma série de 

intervenções que têm que ser feitas. 

Terceira e última questão – As passadeiras de peões, no concelho em 

geral, mas algumas em particular, precisam urgentemente de ser 

pintadas. Muito obrigada.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Boa noite, novamente. 

É neste momento aparente que o Centro de Recolha Oficial Animal vai ver 

a luz do dia apenas, ao que parece, por volta de 2021. É uma situação que 

demonstra um atraso em relação ao expectável, inclusivamente penso que 

não estou a dizer nada de errado em relação às comunicações que o 

Presidente foi fazendo com a população farense, dando a expectativa que 

seria muito mais rápido e foi até um dos pontos fortes da campanha 

eleitoral. Mas este atraso é bastante grande e como é que a Câmara 

considera agir tendo em conta a nova Lei que obriga a que exista o Centro 

de Recolha Oficial de imediato? 

Tinha uma outra questão relacionada com a prospeção e exploração de 

petróleo na costa algarvia. Perante este cenário e contrariando a tendência 

mundial e o acordo de Paris, colocando em risco direto e iminente 

ecossistemas marinhos e terrestres e levando em consideração a legislação 

portuguesa, nomeadamente o crime de dano contra a natureza, crime de 

poluição, crime de atividades perigosas para o ambiente, pergunto, em 

concreto, que iniciativas tomou a autarquia isoladamente ou em conjunto, 
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se tomou alguma providência ou alguma ação jurídica contra a prospeção 

e exploração de petróleo, quais foram e qual é o plano? 

Obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Sr. Presidente, tenho uma 

questão para lhe colocar já há algum tempo e penso que é oportuna agora, 

apesar de ela ser já um bocado tardia, que é a seguinte: há uma decisão 

aqui desta Câmara, em 2010, onde três pessoas que sempre estiveram 

envolvidas nessa decisão estão aqui. É a Sr.ª Arquiteta, que na altura fazia 

parte do Executivo, é o Sr. Presidente e o Sr. Vereador Paulo Santos. E 

que decidiram impedir que a Semana Académica se realizasse no Largo de 

S. Francisco. Tenho, aliás, até aqui na pasta uma entrevista no Correio da 

Manhã, do Sr. Eng.º Macário Correia, a dizer que nunca mais havia 

estudantes da Semana Académica no Largo de S. Francisco. Dado que 

estas três pessoas que tomaram essa decisão na altura, hoje duas delas 

fazem parte do Executivo, dado que este ano tomaram uma decisão 

contrária, de trazer os estudantes novamente para o Largo de S. 

Francisco, é caso para perguntar: é o reconhecimento de uma má decisão 

na altura, ou foi de facto alguma perseguição política à Associação 

Académica da altura, por ser liderada pelo Guilherme Portada? Com toda 

a legitimidade tem de se colocar isto, porque o Presidente da Associação 

Académica, na altura, propôs precisamente aquilo que foi feito este ano! E 

foi recusado.  

Isto é assim: o que foi feito este ano, virando o palco para o mar, o Sr. 

Presidente da Associação Académica na altura propôs que isso fosse feito 

e foi recusado. Dado que, repito, dado que o atual Executivo autorizou a 

Semana Académica no Largo de S, Francisco, é legítimo propor: é o 

reconhecimento de uma má decisão? Ou é o arrependimento de alguma 

perseguição que foi feita à Direção Académica da altura?» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Muito obrigado. Eu ia começar 

pela última intervenção que foi feita, só para lhe dizer uma coisa. Com 

todo o respeito, gosto imenso dele, o atual Presidente da Associação 

Académica é exatamente da mesma cor do Presidente dessa altura. 
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Portanto, não vou entrar nessas polémicas; eu percebo bem o que é que 

está aí, mas eu não dou para esse peditório, desculpe lá. 

A questão dos pombos é um problema complicadíssimo que não tem uma 

solução fácil: estamos a trabalhar com a Agricultura e com algumas 

entidades. Há muita gente, infelizmente, a alimentar os pombos na via 

pública e esse, não digo que seja o principal motivo mas fomenta muito 

isso e portanto temos que continuar a trabalhar nesse campo. Talvez a 

melhor ação seja sensibilizar as pessoas para terem cuidado com esta 

questão. 

Relativamente à questão do Cemitério da Esperança, e da limpeza, nós 

gostaríamos de ter aquilo melhor, é verdade, mas infelizmente não temos 

recursos. Já fizemos vários concursos para contratar coveiros e não se 

consegue. Eu e o Vereador, ainda o mês passado, retiramos gente das 

estradas e das pinturas e foram lá fazer uma limpeza. É uma situação que 

tem que ser vista, mas que infelizmente não conseguimos dar a resposta 

que devíamos dar. Esperemos e agora até com alguns contratos de 

emprego poder melhorar essa situação. 

A questão da passadeira de madeira da Praia de Faro, deixar aqui uma 

nota: tanto a passadeira zona nascente, como a passadeira zona poente, 

não é da nossa responsabilidade. Aquelas duas passadeiras que estão lá, 

uma que foi construída o ano passado, salvo erro, e a outra não são da 

nossa responsabilidade! São da responsabilidade da Agência Portuguesa 

do Ambiente, porque aquilo que ali está é domínio público marítimo. 

Isso não quer dizer que nós não temos vindo a acompanhar essa questão, 

através das pessoas que lá estão, da Associação da zona nascente, levando 

materiais e eles próprios vão mudando as tábuas, à medida que elas se 

vão deteriorando; entregamos madeiras, os pregos e tudo isso e eles 

próprios fazem isso. Quando há muitas, somos nós próprios, ou até a 

Junta de Freguesia quem faz e portanto nós temos vindo a fazer esse 

trabalho, mas eu gostava de deixar aqui bem explícito: aqueles dois 

passadiços são da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, 

não é nossa. Até dou um exemplo: há dois anos houve uma pessoa que 

caiu lá num desses buracos, de uma tábua partida, teve de ser 
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hospitalizada e a própria Agência assumiu a responsabilidade, os seguros 

e tudo isso. 

A pintura das passadeiras é um problema que nós temos. Agora estamos a 

finalizar um concurso para contratualizar mais pinturas, mas o que é 

certo é que pintarmos nós não serve de nada, porque nós pintamos a frio, 

passado dois dias, com os carros a passar, está tudo preto outra vez. A 

pintura a quente dura dois, três ou quatro meses no máximo. Mas temos 

que continuar a fazer isso, até porque é obrigatório mesmo, no início do 

ano escolar temos que avivar todas as passadeiras nas imediações das 

escolas.  

Estamos a fazer esse trabalho e naquelas que estamos a intervir estamos 

a mudar de pintura para calçada, porque essas não precisam de 

manutenção, a não ser alguma pedra que saia, para obviar este problema. 

Relativamente ao Centro de Recolha Oficial, está atrasado, é evidente. Há 

dois anos eu diria que ele hoje estava construído. Nós fizemos um projeto 

que era para ter sido implementado num terreno que temos no Patacão. 

Fez-se o projeto, na fase já muito avançada foram-se fazer sondagens e o 

terreno não comporta este tipo de equipamento. Daí que tivemos que 

abandonar aquele projeto e, neste momento, está já em pareceres um 

novo projeto para fazer no terreno que temos ao lado do MARF. É por isso 

que se atrasou todo este processo. O outro trabalho que foi feito 

internamente, de projeto, teve que ser abandonado. Esperamos neste ano 

ter os pareceres todos, para ainda lançar concurso e depois o concurso irá 

levar algum tempo e a construção. 

Relativamente à questão dos hidrocarbonetos, a AMAL tem vindo, ou 

temos vindo em conjunto, a divulgar a nossa opinião relativamente a isso. 

Nenhum município, que eu saiba, o fez individualmente, mas a AMAL pôs 

providências cautelares, ações judiciais relativamente a esse assunto. 

Muito obrigado.»      

O Presidente da Assembleia Municipal – «Vamos então dar por 

encerrada a ordem de trabalhos da Assembleia, dando a palavra ao 
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público. Pedia aos serviços da Assembleia Municipal para recolher junto 

do público os nomes dos cidadãos que querem intervir neste período. 

E dizer também à munícipe Sónia Bonixe, que está aqui, aquilo que 

dissemos no início da reunião: a Câmara Municipal respondeu à questão 

que foi levantada por si, aqui, no dia 27 de abril, e que no final da sessão 

entregaremos uma cópia da resposta da Câmara Municipal.  

Já agora, neste compasso de espera, informo que tivemos mais de cem 

intervenções esta noite, 75% dos membros da Assembleia Municipal 

usaram da palavra, o que é de facto uma manifestação fantástica da 

democracia e da forma como, nestes órgãos, toda a gente toma a palavra, 

toda a gente intervém, toda a gente faz a sua manifestação do sentir da 

comunidade. Eu acho que, de facto, valorizamos assim também o poder 

local.» 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 14 

Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 

Usaram da palavra: 

O Munícipe Manuel Mestre - Cumprimenta os presentes. 

Informa que está a usar da palavra como cidadão, mas também como 

presidente do clube de surf de Faro e como morador da praia de Faro. 

Como presidente do clube de surf de Faro quer agradecer o valor que vai 

ser atribuído às associações e aos clubes, pois todo o dinheiro que é 

investido no desporto é um investimento na inclusão social, é um 

investimento na saúde e é um investimento no fortalecimento da 

sociedade e do meio familiar. 

Deixa também o seu apreço pelo apoio que o município de Faro deu à 

criação da estação náutica e a tudo aquilo que ela vai trazer para o nosso 

Município, para o turismo local e para todos os negócios que estão à roda 

do Turismo. 
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Acrescenta que quer também deixar aqui duas notas, ainda como 

presidente do clube de surf de Faro. A primeira é que o clube de surf de 

Faro faz um trabalho com crianças e jovens, desporto adaptado e com 

muitos Atletas, com muitos títulos a nível nacional e internacional, e tem-

se vindo a debater com uma situação um pouco triste. Situação essa que 

mais uma vez leva para a APA e para o ISN. O clube de surf de Faro é um 

clube já com alguma dimensão, com duzentos e muitos sócios, com vários 

atletas federados a nível nacional e internacional, e debate-se com uma 

situação que é esta: o clube de surf de Faro tem uma zona de arrumos, 

uma receção e os duches. E limita-se a isso. O clube de surf de Faro não 

tem uma sala de reuniões, não tem uma sala para a direção trabalhar e 

não tem uma sala de convívio. Uma sala serviria para as três coisas. 

Acrescenta que quiseram fazer um aumento de volumetria numa 

gentilmente cedida pelo município de Faro, e foi negado um aumento de 

volumetria reversível – e é fundamental ouvir esta palavra –  portanto não 

iria influenciar o POOC nem nada, porque se houvesse necessidade de ser 

retirada seria retirada. Completamente amiga do ambiente, feita em 

madeira e vidro, tinha aproveitamento de águas pluviais, tinha um bird 

watching e uma zona para observação das estrelas. Foi chumbado pela 

APA e pelo ISNF, quando tinham autorização da Câmara para fazer. 

Considera que é uma situação que, mais uma vez, não deixa as 

instituições andar para a frente, e neste caso o clube surf de Faro que tem 

feito um trabalho junto da comunidade bastante considerável.  

Acrescenta, ainda como presidente do clube de surf de Faro, que o deixa 

muito triste que esta casa, onde está agora a falar, tenha prejudicado hoje 

o desporto na cidade de Faro. Prejudicou o desporto na cidade de Faro, 

deixando a Divisão de Desporto numa situação complicadíssima, e se para 

o ano que vem não houver piscinas municipais e não houver técnicos para 

trabalhar lá, foram todos os que aqui estão hoje responsáveis por isso. E 

salienta que está a falar aqui como presidente de um clube desportivo, 

não como membro desta Assembleia. 

Diz seguidamente que, como morador da praia de Faro, quer agradecer o 

esforço efetuado pela Câmara Municipal de Faro pela limpeza e 
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manutenção da praia depois de todos os temporais e por, finalmente, 

terem dado os primeiros passos para voltarmos a ter um parque 

campismo para todos.  

Queria pedir, no entanto, algumas coisas em relação à praia de Faro: - 

haver mais bocas de incêndio, porque há muito poucas; pedir para o 

presidente do município reunir com o comandante da GNR para que ele 

“aligeire a fonte de rendimento que arranjou, que arranja todos os verãos, 

na praia de Faro com o estacionamento, sendo que isto faz com que as 

pessoas cada vez menos vão à praia, porque as pessoas param o carro (às 

vezes nem está assim tão mal) e quando voltam têm o carro para além 

multado, bloqueado”; o aumento dos lava-pés, é fundamental no lado 

Nascente da praia de Faro que é onde há mais residentes a tempo inteiro e 

a tempo parcial, deve haver duches e lava-pés, públicos, as pessoas levam 

na casa do vizinho aqueles que não tem duche.  

O Munícipe Sr. António Mateus – Faz a seguinte intervenção: «Boa noite, 

Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente de Câmara, Srs. Vereadores, 

Srs. Deputados municipais, secretariado e digníssimo público. Vou ser 

breve na minha intervenção e fazer por cumprir os cinco minutos de 

tempo de antena. 

Em primeiro lugar, hoje tenho aqui dois visados. E quem são eles? É o 

nosso presidente Rogério Bacalhau Coelho e o senhor vereador Adriano 

Guerra. São os dois. E trata-se de quê? De um assunto extremamente 

sério: é o cemitério da Boa Esperança e o Cemitério Novo à Penha. Ao 

ponto que chegou a falta de dignidade e respeito pelos falecidos: não 

temos sepulturas para os que já partiram, levantaram corpos antes do 

tempo, com 3 anos (levantam os corpos com 3 anos, do chão, eu posso-lhe 

comprovar que isto é verdade, Sr. Presidente), que se encontram em 

condições de não serem tocados visto não terem o tempo necessário. Filas 

de urnas aguardam espaço; agentes funerários vêm ter com o munícipe 

António Mateus apresentando as suas reclamações, justas.  

Temos também, Sr. Presidente, o Cemitério Novo à Penha: lotação 

esgotada; com sepultados nas gavetas com mau cheiro nauseabundo, 
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quem se aproxima dos entes queridos que já partiram, é quase impossível. 

É triste. Parece que estamos num país do terceiro mundo, mas estamos 

na cauda da Europa, no século XXI. 

Este é o quadro negro que se vive numa capital de distrito, à vista. 

Falando agora da tão falada calçada portuguesa, na nossa capital, é uma 

verdadeira lástima, quedas constantes na via pública com danos 

comprovados aos munícipes e aos turistas que nos visitam. mão de obra 

qualificada e deitar mãos à obra com caráter de extrema urgência!  

Depois falando um pouco mais (eu não gosto de ser repetitivo nem 

aproveitar o que se diz aqui, mas eu já trazia isto escrito), falando nos 

hidrocarbonetos e na exploração petrolífera na nossa costa, meus caros 

amigos, eu penso que com a força dos dezassete autarcas empenhados em 

que as nossas praias não sejam poluídas… mas temos ainda aqui um 

rapaz algarvio, com este projeto, um empresário chamado Sousa Cintra, 

que quer ultrapassar tudo e todos, mas vai ser muito difícil porque ele tem 

um osso extremamente difícil a roer. 

E depois, uma visita anunciada pelo Sr. Ministro do Ambiente, o senhor 

João Pedro Matos Fernandes: falta à reunião da CCDR em Faro, à última 

da hora faz-se representar por duas Secretarias (que eu nem as conheço 

de nenhum lado), a referida reunião fica sem efeito, não há condições de 

se concretizar. Meus caros, a solução é só uma e passa por isto: 

regionalização administrativa à vista, para acabar com esta dependência 

destes cavalheiros que não são responsáveis e que só pretendem o Algarve 

para passar férias. 

Depois temos também aqui um assunto extremamente delicado: a Estrada 

Nacional 125. O Tribunal de Contas chumba o início das obras de 

requalificação; buracos são uma constante, com danos avultados para as 

viaturas e para os proprietários, a terem que dar cabimento ao custo das 

reparações dos mesmos. Deve-se abrir, quanto antes, a Via do Infante sem 

pórticos, a custo zero. Que tipo de governação é esta que entra 

constantemente na bolsa dos portugueses? Não é admissível tal situação  
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Para finalizar tenho aqui uma situação: Sr. Presidente Rogério Bacalhau, 

temos que ir ao parque automóvel da Câmara Municipal de Faro e vermos 

o que é que se está a passar de concreto com abusos de viaturas ao 

serviço particular. E é de cima que tem de nascer o exemplo, porque são 

as viaturas de topo de gama que andam a ser suportados os cursos das 

mesmas pelos munícipes, pelos contribuintes, que pagam ao Estado tudo 

aquilo que é o uso abusivo. 

Boa noite e muito obrigado.» 

A munícipe Sónia Augusto – A munícipe refere que o assunto vai ser o 

mesmo já apresentado anteriormente, dizendo: “como já disse, estou numa 

situação muito complicada: tenho dois filhos, uma com 6 anos e um bebé de 

1 ano e meio; tenho falta de uma habitação social, porque estou numa casa 

alugada, que é caríssimo. Para a da minha mãe é impossível ir porque a 

minha mãe está na casa da minha avó e a minha avó já pouco espaço tem 

para ela, muito menos para mim e dois filhos, como eu já tinha referido. 

Tenho muitas despesas e é complicado; o pai dos meus filhos não dá, se 

muitos dias não passo mal é graças a minha mãe que ainda me dá uma 

ajudinha mas também não pode mais”.  

Diz depois que esteve na reunião de Câmara e que o vereador Carlos Baía 

lhe disse que saiu agora no Diário da República que vai haver um 

concurso, mas também foi informada que há seiscentas pessoas inscritas, 

e será só em setembro. Reafirma que paga uma casa caríssima e que só 

com a ajuda da avó e tio dos filhos (do lado paterno) conseguiu pagar uma 

fatura de 150 euros de gás e luz. Ainda assim, ficou sem luz um dia.  

Acrescenta que soube que vai ser feita uma troca com uma senhora, no 

bairro da Atalaia, e não entende como é que não há casas para dar e 

depois há para trocas. Diz que também em outubro passado foi atribuída 

uma casa a um jovem novo, com trabalho, sem filhos, e há dois anos 

também a uma rapariga com filhos, e não foi preciso concurso. Enquanto 

no seu caso tem de esperar pelo concurso mas não sabe se vai ser 

contemplada. E se não for, fica na rua com dois filhos? - pergunta. 
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O munícipe Sr. Valter Alfaiate – O munícipe começa por cumprimentar 

os presentes, dizendo em seguida que, antes de começar a intervenção, 

gostaria que o Sr. Presidente informasse quanto tempo é que, 

regimentalmente, o público tem em cada sessão  e quanto tempo é que há 

para moções. Segundo pensa é de trinta minutos para o público e uma 

hora para moções. Assim, havendo quatro intervenções do público, a 

dividir por trinta dava sete minutos e meio. Acrescenta que na última 

assembleia houve moções para uma sessão e meia, pelo que acha que esta 

assembleia não está a respeitar os prazos. 

 Na sua opinião, esta Assembleia tem de ser mais consistente, porque vem 

discutir moções de interesse da Assembleia da República, deixando de 

parte assuntos do concelho, e exemplifica: “A última vez que estive aqui, 

que denunciei para irem ver o portão do muro onde se gastou trezentos 

mil euros da Câmara e que pertence a Loulé; ali a rotunda em que se 

gastou cinquenta e nove mil euros (onde?); onde é que foram gastos os 

apartamentos para a praia, um milhão setecentos e noventa e três 

(quarenta e sete), quanto estão lá quinze por duzentos cinquenta ainda 

para vender… O terreno lá no Montenegro que foi duzentos cinquenta e 

cinco mil e não está lá nada feito… Isso é que era de interesse aqui. A 

oposição não foi ver. E depois a oposição admira-se de perder as eleições, 

mas a oposição é que tem sido muito a causadora desse presidente estar 

ainda aí hoje, porque se tem feito a auditoria à Fagar e em vez de vir agora 

pedir a Ambifaro, peçam também à Fagar porque o PS já veio aqui uma 

vez dizer que tinha que se fazer uma auditoria, portanto peçam agora às 

duas! Porque ninguém tem medo – eu, se estivesse à frente de uma 

empresa, não tinha medo que me fizessem uma auditoria.”  

Em seguida questiona que se há um milhão para gastar em canis, como é 

que para habitação social, que não se faz desde 2009, não há dinheiro 

para fazer?  

Depois, diz que queria perguntar: “como é que o PPM quer fazer um 

mausoléu para notáveis do Algarve e depois abstém-se em fazer casas 

para habitação social e para criar condições para a Saúde?” Diz que não 

percebe. 
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Para terminar, refere que é o farense que a mais assembleias municipais 

tem assistido, há mais de quarenta anos, conhece bem tudo isto; foi um 

dos fundadores do PSD no Algarve e não admite ter sido atacado por um 

membro da bancada do PSD (que hoje não está presente). 

O Presidente da Câmara Municipal – Relativamente ao que disse o 

munícipe Manuel Mestre, agradeço as observações e tomei boa nota das 

situações. Aliás, posso-vos dizer que os serviços estão a fazer um 

apanhado e esperemos no próximo ano ter melhores condições de veraneio 

na praia de Faro, relativamente a algumas destas situações que acabou de 

referir. E outras que não tinham ainda sinto faladas, mas que tomarei boa 

nota, e se me fizer chegar outras sugestões só tenho que agradecer. 

Relativamente ao que disse o Sr. António Mateus e relação ao cemitério, 

temos ali um problema complicado que estamos a tentar resolver. As 

campas em terra estão esgotadas. Nós estamos a levantar corpos com três 

anos e nove meses, o limite mínimo são anos anos e muitos deles não 

estão decompostos e portanto estamos a abrir e a fechar novamente. 

Temos lugar em gavetões, mas as pessoas – legitimamente, não é crítica 

nenhuma – querem ir para a terra, não quero ir para os gavetões, o que 

nos leva a fazer um esforço para aceder a essa pretensão, mas que 

nalguns casos é difícil. Tivemos ali corpos alguns dias à espera que 

conseguíssemos ter uma campa em condições para poder satisfazer isso.  

Estamos neste momento a fazer uma empreitada, que está a decorrer no 

cemitério novo, com a construção de 160 a 170 gavetões que são 

temporários. Portanto, enquanto os outros, do Cemitério da Boa 

Esperança, são gavetões permanentes, no caso do cemitério novo não são 

gavetões permanentes são temporários, embora aqueles que lá estão 

construídos tenham um problema em que os corpos em vez de 

decomporem mumificam e portanto não conseguimos renovar aqueles 

gavetões. Os novos, segundo dizem, tem uma tecnologia diferente e vão ser 

temporários.  

Vamos lançar uma nova empreitada para fazer mais de 336, salvo erro, 

nesta ordem de grandeza, também no cemitério novo e os serviços estão a 
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fazer uma parte para ampliar o cemitério novo. Portanto, estamos a fazer 

aquilo que é possível para minimizar todos estes problemas, mas quando 

estes estiverem prontos, espero que as pessoas passam a querer também 

este tipo de gavetão que é temporário, igual à da terra. 

De calçada portuguesa é verdade o que disse. Infelizmente há muita 

situação para resolver, estamos a resolver com os recursos que temos, 

contratualizando fora, mas há muito trabalho ainda a fazer. 

Só um aparte: falou em 17 autarcas, são muitos mais. Se está a pensar 

em presidentes de câmara, são 16. 

Do parque automóvel não percebi, peço que me explique depois o que 

queria dizer com isso. 

Relativamente ao que disse a D. Sónia Augusto, a situação é idêntica à 

última, tem aí a resposta por escrito. 

Muito obrigado.» 

O Presidente da Assembleia Municipal - «Muito obrigado a todos pela 

presença, com votos de um bom fim de semana e, se não for antes, até dia 

6. Muito obrigado.» 

 

 

Para constar se lavrou a presente ata que após ser aprovada vai ser 

devidamente assinada. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

O 1.º Secretário                                                                 O 2.º Secretário                      
 

     

 

   


