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ATA Nº. 08 

Aos seis dias do mês de julho 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 extraordinária, sob a 

presidência 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 – Apresentação, pelo 1.º Secretário da AMAL, do documento estratégico “O 

Algarve pós 2020, a perspetiva dos Municípios – contributo para o Portugal 

2030”; 

2 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo 

municipal para aprovação, para efeitos de nomeação, da proposta da 

sociedade DFK & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 

Ld.ª, nomeando-a como auditor externo das contas do Município de Faro e 

Serviços Municipalizados do Teatro Municipal de Faro, no quadriénio 

2018/2021 – Proposta nº 78/2018/CM; 

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

municipal relativa à 1ª Revisão ao Orçamento de 2018 do Teatro Municipal 

de Faro – Serviços Municipalizados – Proposta nº 126/2018/CM; 

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

municipal relativa ao Regulamento de alienação de habitações sociais do 

Município de Faro – Proposta nº 96/2018/CM; 

5 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo 

municipal relativa à celebração do contrato interadministrativo de 

delegação de competências, entre o Município de Faro e a Freguesia do 

Montenegro – Proposta nº. 114/2018/CM; 

6 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo 

municipal relativa à celebração do contrato interadministrativo de 

delegação de competências, entre o Município de Faro e a União das 

Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) – Proposta nº. 115/2018/CM; 

7 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo 

municipal relativa à celebração do contrato interadministrativo de 



Ata nº. 08                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   2 

06/07/2018 

 

delegação de competências, entre o Município de Faro e a União das 

Freguesias de Conceição e Estoi – Proposta nº. 116/2018/CM; 

8 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo 

municipal relativa à celebração do contrato interadministrativo de 

delegação de competências, entre o Município de Faro e a Freguesia de 

Santa Bárbara de Nexe – Proposta nº. 117/2018/CM; 

9 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo 

municipal para adesão do Município de Faro à ANAM – Associação Nacional 

de Assembleias Municipais – Proposta nº 104/2018/CM; 

10 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para atribuição de medalhas ao abrigo do 

Regulamento de Distinções Honoríficas do Município de Faro – Proposta nº 

102/2018/CM; 

11 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para afetação ao domínio público municipal de uma 

parcela de terreno, com a área de 120 m2 (obra de construção de moradia 

destinada a habitação, construção de piscina e muro de vedação – Processo 

de obras nº 14/2018) –  Proposta n.º 74/2018/CM; 

12 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para afetação ao domínio público municipal de uma 

parcela de terreno, com a área de 115,50 m2 (obra de construção de edifício 

de habitação coletiva – Processo de obras nº 354/17) – Proposta n.º 

75/2018/CM; 

13 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para afetação ao domínio público municipal de uma 

parcela de terreno, com a área de 36,55 m2 (obra de legalização de um muro 

de vedação e portão de entrada – Processo de obras nº 294/2017) –  

Proposta n.º 76/2018/CM; 

14 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para afetação ao domínio público municipal de uma 

parcela de terreno, com a área de 131,00 m2 (obra de construção de 
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moradia destinada a habitação, construção de piscina e muro de vedação – 

Processo de obras nº 370/2017) –  Proposta n.º 124/2018/CM. 

15 - 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; 

16 - 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: 

17 – Criação da Comissão de Acompanhamento de auditoria à Ambifaro.  

Tendo-se procedido à chamada, verificou-se que estavam presentes os 

seguintes membros: 

Tiago Botelho da Silva (PSD); Luís Miguel Neves (PS); Beatriz Calafate 

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

Silva (PS); Pedro Gonçalo Custódio Valente (CDS); Carlos Alberto (PS); 

Tatiana Henriques Homem de Gouveia (PS); João Manuel Camacho 

Gameiro Alves (PSD); Carla Alexandra Nunes (PS); Paulo Jorge 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); João Lúcio Beles (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 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); e Sérgio Vicente dos Santos Martins (CDU – Presidente 

da Freguesia de Stª. Bárbara de Nexe). 

Não estavam presentes: 

Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte (PSD; José Apolinário Nunes 

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

Luís Miguel da Graça Nunes (PS); Manuel Francisco Botelho Agulhas 
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(CDU); Rita Maria de Carvalho Salgado Garcia e Costa (PSD); Ana Lúcia 

Silva Passos (PS); José Vítor da Silva (PSD); Fernando Manuel Correia 

Marques (PS); Dora Sofia de Oliveira Ferreira de Melo (CDS); Paulo Sérgio 

de Jesus Baptista (PAN); Manuel Eurico dos Santos Mestre (MPT) e José 

António Viegas Leal Jerónimo (PS – Presidente da União de Freguesias 

Conceição/Estoi). 

Foram presentes os seguintes pedidos de justificação de falta e 

substituição. 

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

Guerreiro Norte, um pedido de suspensão de mandato entre os dias 5 e 7 

de julho, tendo sido substituído pelo elemento a seguir na lista do PSD, 

Tiago Botelho da Silva. 

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

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

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 familiares. Tendo o elemento a seguir na lista do PSD, Marta 

Gabriela Correia, apresentado igualmente um pedido de substituição na 

presente reunião por motivos profissionais, e não estando presente o 

elemento a seguir na lista do PSD, Eduardo Gonçalo Figueira Moreira de 

Almeida, por se encontrar ausente do país, foi o membro Francisco 

Soares, substituído pelo elemento a seguir na lista do PSD, Pedro Miguel 

Cláudio, que após tomar posse, tomou lugar na respetiva bancada.  

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

pedido de substituição na presente reunião, por motivos parlamentares e 

político-partidária, tendo sido substituído pelo elemento a seguir na lista 

do Partido Socialista, Beatriz Calafate.  

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

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

saúde. Tendo o elemento a seguir na lista da CDU, Emanuel José Pereira 
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Aniceto, apresentado igualmente um pedido de substituição na presente 

reunião por motivos de saúde, foi o membro Manuel Francisco Botelho 

Agulhas, substituído pelo elemento a seguir na lista da CDU, António 

Manuel de Moura Goulart de Medeiros, que após ter tomado posse, tomou 

lugar na respetiva bancada. 

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

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

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

PSD, Wanda Maria das Dores Vargues, que após ter tomado posse, tomou 

lugar na respetiva bancada.  

- Do membro do grupo municipal do Partido Socialista, Ana Lúcia Silva 

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

ordem profissional, tendo sido substituída pelo elemento a seguir na lista 

do Partido Socialista, Paulo Jorge de Almeida Gonçalves Teixeira. 

- Do membro do grupo municipal do PSD, José Vítor da Silva, um pedido 

de suspensão do mandato no período de 5 a 8 de julho, por motivos 

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

Michel Tomás Ribeiro, que após ter tomado posse, tomou lugar na 

respetiva bancada. 

- Do membro do grupo municipal do Partido Socialista, 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, Carla Alexandra Alves Afonso Nunes. 

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

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

profissionais, tendo o elemento a seguir na lista do CDS, Carlos Miguel 

Cruz Teixeira, apresentado igualmente um pedido de substituição por 

motivos profissionais, foi o membro Dora Sofia de Oliveira Ferreira de 

Melo, substituída pelo elemento a seguir na lista do CDS, Miguel José 

Madeira Barão. 

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

Baptista, um pedido de substituição na presente reunião, por motivos 
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profissionais, tendo sido substituído pelo elemento a seguir na lista do 

PAN, João Lúcio Beles. 

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

Mestre, um pedido de suspensão do mandato na presente reunião, tendo 

sido substituído pelo elemento a seguir na lista do MPT, Filipe Gonçalo 

Nascimento. 

- Do membro do grupo municipal do Partido Socialista, António Viegas 

Leal Jerónimo – Presidente da União de Freguesias Conceição/Estoi, um 

pedido de substituição na presente reunião, tendo sido substituído por 

Maria Guiomar Paulo, 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 do PSD; Adriano João Leal 

Cardoso Guerra do CDS; Carlos Jorge Matias Gonçalves Baía do PSD, bem 

como os Vereadores do Partido Socialista, Carlos Miguel Bento Sengo da 

Costa, Dália Paulo, Carlos Pedro Sousa Gordinho e Ana Cristina Valadas 

Grilo. 

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

Municipal, em exercício, declarou aberta a reunião e, dado o impedimento do 

Sr. Presidente, chamou para coadjuvar hoje os trabalhos da Mesa o membro 

do grupo municipal do PS, Carla Nunes. 

Em seguida, a Presidente da Assembleia, em exercício, passou a ler a ordem 

de trabalhos, tendo informado que a Mesa recebeu um pedido do Sr. 

Presidente da União de Freguesias Conceição/Estoi para retirar o ponto nº 

15, Proposta n.º 106/2018/CM, o que mereceu a concordância do Sr. 

Presidente da Câmara, pelo que o ponto foi retirado. 

Pediu a palavra: 

O membro da AM, Goulart de Medeiros (CDU) - «Esta bancada tem uma 

dúvida relativamente à ordem de trabalhos. Prende-se com o ponto nº 1, 

exatamente. Das duas uma: ou o documento que vai ser apresentado não é 

importante e relevante – e nesse caso não faria sentido a presença do 
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digníssimo secretário da AMAL, meu prezado amigo Brandão Pires – ou 

bem que é importante e relevante e, se o é, justifica-se para além da 

apresentação, uma discussão e a possibilidade de os Srs. Deputados 

municipais puderem apreciar o documento. O que também não se coaduna 

com uma Assembleia que tem uma ordem de trabalhos de dezassete 

pontos. Isto justificaria seguramente uma assembleia extraordinária, onde 

os senhores deputados da assembleia municipal pudessem dar os seus 

contributos ao documento e até ajudar a superar uma lacuna evidente no 

documento, que é o exíguo número de entidades e personalidades que 

foram ouvidas sobre o documento e, digamos, inclusivamente a pouco 

representatividade. Por isso, a dúvida que nós temos é: este ponto nº 1 é 

uma mera apresentação, vamos ficar por aí? Vai haver uma outra 

assembleia extraordinária para, para além da apresentação, haver 

possibilidade de discussão?» 

Srª Presidente da Assembleia, em exercício - «A presença do primeiro 

secretário da AMAL está consignada na legislação, na Lei nº 75/2013. 

Relativamente à apresentação, se por acaso se verificar a necessidade de 

mais esclarecimentos, certamente será agendada uma reunião para 

aprofundamento do assunto.» 

 

Passou-se então ao 

PONTO N.º 01 

Apresentação, pelo 1.º Secretário da AMAL, do documento 

estratégico “O Algarve pós 2020, a perspetiva dos Municípios – 

contributo para o Portugal 2030”. 

O 1.º Secretário da AMAL, Dr. Brandão Pires – Foi feita uma 

apresentação sobre o assunto constante deste ponto, com base no 

documento distribuído. Anexo 1 

Presidente da Assembleia, em exercício - «Muito obrigada. Quero-lhe 

agradecer, em nome dos membros da Assembleia Municipal, a sua 

apresentação, que eu penso que elencou, sistematizou os problemas e 
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as necessidades da região do Algarve, e dos desafios que essas mesmas 

necessidades nos colocam para tentar a sua solução.» 

O membro da AM, Goulart de Medeiros (CDU) – «Sr.ª Presidente, 

ainda que por vezes tenhamos tido alguma dificuldade em compreender, 

de uma forma exata e rigorosa, onde se faz a fusão entre a ideia 

institucional, o pensamento e a reflexão pessoal, o Sr. 1.º Secretário da 

AMAL trouxe-nos aqui um documento que obriga a uma discussão que 

não é compatível com esta ordem de trabalhos, é sim compatível uma 

assembleia municipal extraordinária, mais a mais num quadro em que 

é um documento que foi distribuído há três ou quatro dias e que nem 

sequer é exata e rigorosamente o mesmo documento que foi 

apresentado. O documento distribuído difere nalguns pontos do 

documento que foi agora apresentado. 

Por isso, nós mantemos a opinião que expressámos há pouco, de que se 

justifica uma Assembleia Municipal Extraordinária para a discussão do 

documento que foi agora apresentado. 

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

referir-lhe, relativamente a isso, como há pouco lhe disse, mas vou 

acrescentar talvez uma informação, que esta apresentação foi 

consensualizada em conferência de Líderes, assim como esta ordem de 

trabalhos. Quanto à sua sugestão, será oportunamente tida em 

consideração.» 

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

na sua pessoa cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. 

Secretário da AMAL, todo o Executivo e os autarcas presentes e o 

estimado público. 

Este é um documento estratégico, que merece a melhor das atenções e, 

como já foi dito, merece que à volta dele se aprofunde a discussão.  

Eu concordo com alguns dos grandes desafios para a região, mas sobre 

o modelo de governação regional, parece-me difícil conseguir consensos 

estratégicos, independentemente de quem esteja no poder em cada 

momento.  
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A ideia de todos a trabalharem para o mesmo fim é uma ideia que, à 

partida, colhe o apoio de todos. Só que o poder, em cada momento, não 

está indissociado os interesses de classe. Tal como é difícil conceber um 

interesse nacional – no Estado Novo é que havia um designado interesse 

nacional – também me parece que vá ser difícil um consenso sobre o 

que é o interesse do Algarve. 

Em todo o caso, também não quero ser, digamos, pessimista e admito 

que pode haver áreas consensuais.  

É omitida uma das soluções mais desejadas pelos algarvios, ou para ser 

mais correto, por um grande número de algarvios e que é a 

regionalização. 

Neste documento, há uma boa preocupação relativamente às alterações 

climáticas. É dito que, com base no conhecimento científico e de linhas 

de investigação desenvolvidas pela Universidade do Algarve e outras 

Universidades, a região deverá encontrar soluções para o futuro das 

Ilhas Barreira da Ria Formosa. Concordo. Só que as decisões, para além 

de baseadas no conhecimento científico, devem ter em conta os 

interesses das populações. Devem conciliar-se as opções, dentro do 

possível, com os interesses dos núcleos populacionais e não enveredar 

por soluções fundamentalistas, como é o caso de muitas das demolições 

que aconteceram e estão previstas nas Ilhas Barreira. 

Também são boas as preocupações com a requalificação urbana, a 

habitação social e a habitação a custos controlados.  

Na parte da demografia, economia, emprego e inovação, reconhece-se 

que há uma sobre-especialização no turismo, que origina 

constrangimentos que dificultam a afirmação de outras atividades 

económicas. Reconhece-se que é preciso apostar também no 

agroalimentar, nas TIC, nas indústrias culturais e criativas, nas 

energias renováveis e na saúde, sem descurar a pesca e as 

comunidades piscatórias. Ainda assim, o ênfase no turismo e as 

preocupações com o turismo, estão sempre como pano de fundo da 

economia, emprego e inovação.        
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Relativamente à baixa densidade e interioridade, são importantes as 

preocupações com a desertificação, neste documento.  

Relativamente à mobilidade, há uma boa aposta, penso eu, na 

descarbonização do planeta, mas nada se diz sobre a exploração de 

petróleo na nossa costa, exploração essa naturalmente procedida da 

prospeção.  

Importante o ênfase dado à ferrovia, ao transporte público; também 

acho que é boa a aposta nos sistemas multimodais, já previstos no 

projeto do PDM de Faro, as ciclovias, os percursos cicláveis. 

 A A22, só se reconhece que é cara para a utilização regular da 

população, mas nada se diz contra as portagens. E não querendo ser 

demasiado, digamos, umbilical, alargo a minha solidariedade contra as 

portagens em todas as outras SCUT’s. 

É verdade que a Estrada Nacional 125 está mais segura, mas é mais 

lenta, talvez por isso é que seja mais segura, anda tudo a passo de 

caracol, e acho que um choque de caracóis ainda que possa ser chato 

para os ditos, tem as suas vantagens, de certeza não morrem. 

Há um reconhecimento também das graves deficiências nos serviços de 

saúde, no apoio aos idosos e à deficiência – é uma preocupação do 

documento e acho bem – também relativamente à rede escolar.  

Também louvo as preocupações com a cultura e a identidade regional. 

Para terminar, relativamente ao que foi dito sobre os países europeus, 

bem pode dizer-se que todos diferentes, todos beneficiários líquidos, 

mas há uns mais beneficiários do que outros ou, se se quiser, há uns 

mais líquidos do que outros.  

Muito obrigado.» 

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «Boa noite a todos.  

Eu diria que estou inteiramente de acordo com a posição que o membro 

da CDU aqui referiu relativamente a esta matéria. 
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Eu abstive-me na Assembleia Intermunicipal quando foi da eleição do 

Sr. Dr. Pires Brandão, mas se fosse hoje não tinha dúvidas nenhumas 

em votar a favor. 

O senhor traçou aqui o catastrofismo em que a região se encontra, mas 

lamentavelmente, e nesta Assembleia Municipal isso tem sido habitual, 

cada vez que nós avançamos com uma proposta – e o senhor falou na 

saúde e muito bem – não encontramos nenhum parceiro que possa 

efetivamente votar connosco, as medidas que se impõem relativamente 

ao Hospital de Faro. E portanto, não vale a pena o senhor perder tempo 

com as Assembleias Municipais a ouvir os deputados municipais. Eu 

penso que será no contexto da Assembleia Intermunicipal do Algarve 

que encontraremos os mecanismos necessários para ultrapassar este 

catastrofismo que o senhor aqui apresentou e muito bem. Muito 

obrigado.»  

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

Nós pensamos que de facto o documento é muito importante, é muito 

vasto, reúne um conjunto de matérias que merece da nossa parte outro 

tipo de tratamento que uma simples e ligeira discussão sobre ele. 

Portanto, apelava que a Mesa da Assembleia ou marcasse outra 

Assembleia, ou marcasse outro tipo de reunião, para fazer uma 

discussão exaustiva sobre isto, dado a importância que tem, não só 

para a cidade, mas também para a região. 

Relativamente à questão que foi aqui levantada da parceria sobre a 

questão dos problemas de saúde, terei que responder. Porque a única 

proposta que nós conhecemos do PSD para a área da saúde, em Faro, 

foi terem fechado na gaveta o projeto da construção do novo Hospital, 

não conhecemos mais nenhuma!» 

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

uma proposta clara da bancada da CDU, relativamente a esta matéria, 

da necessidade de se fazer uma reunião extraordinária para discussão 

deste documento. Essa proposta já foi reforçada por outros membros 

desta Assembleia. Acho que devemos ter uma resposta da parte da 

Mesa.» 
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A Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «E vamos fazer 

uma sessão para aprofundar a matéria.» 

O membro da AM, Filipe Nascimento (MPT) – «Relativamente àquilo 

que estivemos aqui a ouvir, tenho uma preocupação que de algum 

modo penso que não está aqui explícita e gostava de saber se está ou se 

não está integrada naquilo que está aqui projetado. 

O Algarve realmente vive do turismo, nós somos uma região que está a 

envelhecer, procuramos um turismo cada vez mais a tempo inteiro, e 

isso vai captar muitas vezes turistas mais velhos, o tal turismo da 

terceira idade. E, com isso, há uma necessidade que temos em toda a 

região, que é a falta de acessibilidades. Essa falta de acessibilidades, 

não só a nível de ordenamento, da requalificação urbana e da 

mobilidade. 

O que é que está previsto em termos de acessibilidades, nessas 

situações? Porque eu vejo aqui um investimento na eletrificação da 

linha, de nada serve ter uma linha eletrificada se uma pessoa que tenha 

mobilidade condicionada não a poder utilizar, e o mesmo acontece com 

a estação dos transportes coletivos rodoviários.» 

Seguidamente o Sr. 1º Secretário da AMAL usou da palavra para alguns 

esclarecimentos e finalizou a sua apresentação. 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 02 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para aprovação, para efeitos de nomeação, da 

proposta da sociedade DFK & Associados, Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas, Ld.ª, nomeado-a como auditor externo das 

contas do Município de Faro e Serviços Municipalizados do Teatro 

Municipal de Faro, no quadriénio 2018/2021 – Proposta n.º 

78/2018/CM. 

O Presidente da Câmara Municipal – «Muito obrigado. Boa noite a 

todos. 
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A proposta setenta e oito, como diz no título, é uma proposta para 

nomear o auditor externo das contas do Município e do Teatro que, 

fruto da Lei 77/2013, passou a ser competência da Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara. Foi lançado um procedimento de 

contratação para este quadriénio, com convite a três entidades e a 

entidade que apresentou proposta é a DFK. Nesse sentido, a proposta é 

que a Assembleia nomeie a DFK como auditor externo das contas do 

Município e dos Serviços Municipalizados do Teatro, para o próximo 

quadriénio. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Boa noite Srª. Presidente em 

exercício, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados 

Municipais, Exm.º público. 

Acho que isto não tem grande discussão. A única coisa que eu queria 

aqui realçar é que, uma vez que foram pedidas propostas a três 

auditores, as mesmas deviam de vir como anexo de suporte para esta 

decisão. Só vejo aqui o pedido da Câmara para adjudicar diretamente à 

DFK (que já foi auditor no passado também neste município). Esta é 

uma ressalva, que de facto era bom nós também termos acesso às 

outras propostas para analisarmos. Em princípio é capaz de ser a mais 

cara, outra do final é capaz de ser a mais barata, é só esta dúvida que 

eu tenho.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Na proposta diz que foi feito 

consulta a três e só uma é que apresentou preço, quarenta e oito mil e 

oitocentos euros.» 

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

VOTAÇÃO  

Voos contra – 00 

Abstenções – 16 (12PS; 03CDU; 01PAN) 

Votos a favor – 15 (10PSD; 02 CDS; 01MPT; 01BE; 01PPM)  

Face ao resultado obtido na respetiva votação, este ponto foi aprovado 

por maioria sendo o seguinte o texto da deliberação: 
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“Deliberação 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre 

dos Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para aprovação, para efeitos de nomeação, da 

proposta da sociedade DFK & Associados, Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas, Ld.ª, nomeando-a como auditor externo das contas 

do Município de Faro e Serviços Municipalizados do Teatro Municipal de 

Faro, no quadriénio 2018/2021 – Proposta nº 78/2018/CM, conforme 

solicitado no ofício n.º 007838, de 30/05/2018, da Câmara Municipal 

de Faro. 

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

Votos a favor – 15 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01BE)) 

Abstenções  – 16 (12PS; 03CDU; 01PAN) 

Votos Contra – 00 

Aprovado por maioria.” 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 03 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à 1.ª Revisão ao Orçamento de 2018 

do Teatro Municipal de Faro – Serviços Municipalizados – Proposta 

n.º 126/2018/CM. 

O Presidente da Câmara Municipal – «Muito obrigado. A proposta 

cento e vinte e seis pretende incorporar o saldo da gerência de 2017, no 

valor de pouco mais de cinco mil euros, e também uma transferência do 

município de cento e trinta e dois mil euros. Portanto, é isso que esta 

1.ª Revisão pretende. Muito obrigado.»  

Não havendo intervenções para a discussão do referido ponto, passou-se 

à votação. 

VOTAÇÃO 
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Votos contra – 00 

Abstenções – 16 (12PS; 03CDU; 01BE) 

Votos a favor – 15 (10PD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PAN) 

Face ao resultado obtido na respetiva votação, este ponto foi aprovado 

por maioria sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre 

dos Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à 1ª Revisão ao Orçamento de 2018 do 

Teatro Municipal de Faro – Serviços Municipalizados – Proposta nº 

126/2018/CM, conforme solicitado no ofício n.º 009451, de 

28/06/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – 15 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PAN) 

Abstenções  – 16 (12PS; 03CDU; 01BE) 

Votos Contra – 00 

Aprovado por maioria.” 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 04 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao Regulamento de alienação de 

habitações sociais do Município de Faro – Proposta n.º 

96/2018/CM. 

O Presidente da Câmara Municipal – «Muito obrigado. Este é um 

Regulamento que prevê a alienação de fogos aos respetivos 

arrendatários, com um ónus de inalienabilidade imediata, que estava 

previsto no Regulamento da Habitação Social. Portanto, ele foi 

elaborado, aprovado em Câmara e submetido à apreciação pública, é 
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novamente aprovado na Câmara e está aqui para 

aprovação/deliberação em Assembleia Municipal. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Esta é uma matéria um 

pouco complexa. Ela já vem do anterior executivo, que discutiu com 

alguma profundidade esta matéria em relação à alienação das 

habitações sociais. Isto esteve em discussão pública, foi publicado em 

Diário da República, teve uma grande discussão no anterior Executivo… 

até aqui tudo bem, da nossa parte não há qualquer objeção, até porque 

este Regulamento mantém os direitos adquiridos pelas pessoas, ao 

longo destes anos todos.  

O que nos deixa preocupados é o contrato que o Executivo está a 

mandar às pessoas que habitam nestas casas de Habitação Social e 

principalmente no último artigo desse contrato. Para já, no passado o 

tempo de vigência era sem prazo e as pessoas têm esse contrato ainda 

em vigor. Eu sei que não está em discussão agora, mas tudo isto está 

interligado. Porque de facto eu fiquei surpreendido com os contratos 

que as pessoas estão a receber. Para já, no último ponto, os direitos 

adquiridos no passado caiem, e isto é importante nas vendas das casas, 

porque no cálculo do fator da ocupação da habitação, os anos de 

habitação da casa é um fator importante para avaliar as ditas 

habitações. 

Eu queria que o Sr. Presidente me esclarecesse. E pode-me dizer assim: 

não está aqui em discussão o contrato, o que está aqui em discussão é 

a proposta do Regulamento de Alienação. Mas eu estou-lhe a fazer uma 

pergunta: se as pessoas que estão a receber os contratos para assinar, 

invalida o contrato que já têm e perdem os direitos que já tinham 

adquirido? Esta é uma pergunta que gostava de fazer ao Sr. Presidente 

da Câmara.» 

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

Presidente.  

É para congratular e saudar esta medida, porque de facto hoje já 

ouvimos dizer, nesta Assembleia Municipal, que a questão da habitação 

e também da habitação social é um problema da nossa região, pelo que 
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até foi desenvolvido aqui e do país, porque em termos de habitação 

social estamos muito aquém das realidades e dos exemplos de outros 

países da União Europeia; mas sobretudo para congratular esta 

aprovação do Regulamento que, em grosso modo, tem ele também 

conteúdos que foram um contributo do PCP e da CDU. E, portanto, é 

bom ver que estamos a seguir neste sentido de regular a alienação e 

agora importa, cada vez mais, continuarmos a apostar nesta questão 

fundamental para famílias carenciadas, que tem ver com a questão da 

habitação social. Obrigada.» 

O membro da AM, Teresa Correia (PSD) – «Cumprimento a Sr.ª 

Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, e demais autarcas 

meus colegas. 

Eu gostava de dizer que este Regulamento é um contributo para a 

responsabilização e autonomia dos agregados familiares e a capacidade 

de eles próprios poderem vir a ter acesso à propriedade. Portanto, o que 

está aqui em causa é dar a possibilidade dos agregados familiares que 

já habitam num determinado fogo, poderem ter acesso à propriedade, 

basicamente. Não vai haver um aumento de número de fogos de 

habitação social, vai haver alienação e portanto acesso à propriedade. 

Este acesso à propriedade acho que é salutar e é uma vantagem ter 

capacidade de poder dar essa hipótese às pessoas que têm essa 

possibilidade de vir a adquirir os seus próprios imóveis. Portanto, 

estamos a abrir aqui uma maior capacitação dos agregados e uma 

maior responsabilidade também. 

Queria só chamar aqui a atenção, a título de contributo, para o facto de 

haver necessidade de formação também das próprias pessoas, porque 

há necessidade de informar sobre encargos, condomínios e todo o 

restante conjunto de situações que eles vão ter que enfrentar e que às 

vezes a estrutura familiar pode não ser suficientemente robusta para 

estar a suportar todas as questões inerentes ao facto de serem 

proprietários. 

Em relação à Câmara, eu não tenho muito a acrescentar, a não ser 

chamar também aqui um bocadinho à atenção que há ali uma regra 
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que no prazo de seis meses todos os prédios têm que estar em PH e que 

acaba por ser um esforço bastante grande conseguir transformar todos 

os edifícios em propriedade horizontal em seis meses. Isto é só uma 

nota, mas pareceu-me que poderia ser difícil fazer essa gestão a nível de 

constituição de PH simultânea em todos os edifícios e portanto só 

queria chamar a atenção para esse aspeto. Muito obrigada.» 

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Obrigado. Eu não fiz um 

estudo (e não tenho competência também para isso), um estudo técnico 

sobre todos estes coeficientes que aqui estão e eu espero que o produto, 

resultado da multiplicação de todos estes fatores, dê um preço de venda 

compatível com as possibilidades dos agregados familiares. Muito 

obrigado.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Só dar um esclarecimento ao 

Sr. Deputado Carlos Alberto. Os novos contratos foram feitos com base 

na legislação pelo Jurídico e portanto tudo o que lá está, do meu ponto 

de vista, é o que hoje a legislação impõe que esteja. Obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Eu não ponho aqui em causa 

o Regulamento, vamos votar a favor do Regulamento. A minha pergunta 

é sobre as propostas de contrato que as pessoas todas estão a receber, e 

que vai ter influência no índice de cálculo, se a pessoa decidir comprar 

o apartamento, se o tempo adquirido se mantém, com a assinatura 

desse contrato que a Câmara apresentou às pessoas.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Eu não tenho qualquer dúvida 

que sim. Se as pessoas estão lá há vinte anos, a legislação já mudou 

não sei quantas vezes, mas elas estão lá há vinte anos.» 

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Este é um assunto que requer 

ser bem discutido e bem analisado, apesar de haver um consenso muito 

generalizado para votar favoravelmente este Regulamento. 

Este Regulamento, para o próprio Partido Socialista, é um Regulamento 

que tem uma importância especial. Porque ele resulta de uma grande 

insistência do Partido Socialista para que ele fosse feito e resulta de um 

grande contributo que o Partido Socialista deu, quando o poder não era 



Ata nº. 08                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   19 

06/07/2018 

 

absoluto nesta Câmara, na vereação anterior. Porque isto tem uma 

importância social também muito grande, também pelo facto de a 

pessoa estar a pagar uma renda e poder adquirir essa habitação.  

Eu moro no Bairro da Atalaia, o Sr. Deputado Gameiro Alves mora no 

Bairro da Atalaia, o Sr. Vereador Adriano Guerra mora no Bairro da 

Atalaia. Mas nós moramos numas casas que foram compradas a custos 

controlados, também beneficiámos dos direitos públicos para poder 

adquirir essas casas, tal e qual como as pessoas que habitam hoje na 

habitação social também beneficiaram dos direitos públicos para poder 

adquirir essas casas. Portanto, tem esta função social: dar a 

oportunidade, tal e qual como nos deram a nós, de poder adquirir essas 

casas. Porque a habitação a custos controlados não é mais nem menos 

do que também uma habitação social.  

Mas isso é importante, porque as pessoas vão pagando, e as rendas, 

como sabem, por força da Lei, aumentaram bastante e assim dá a 

oportunidade das pessoas estarem a pagar uma coisa que futuramente 

será sua e será dos seus descendentes. 

Além desta função social, há uma coisa que temos que ter clareza: nada 

disto resulta se não houver uma alteração do sentimento e da postura 

desta Câmara relativamente à habitação social. As rendas aumentaram, 

as pessoas vão ter que pagar, porque deriva de Lei, e ainda bem que o 

Governo de António Costa alterou a Lei que foi aprovada no Governo de 

Passos Coelho, que conseguiu baixar em um terço o valor das rendas, 

com a taxa de esforço, reduzindo de 25% para 22% e essa redução 

incidir sobre o rendimento líquido e não sobre o rendimento bruto, 

como era, o que significa que as rendas estão altas, mas estariam muito 

mais altas se não fosse a intervenção do Governo de António Costa a 

alterar a Lei que tinha sido aprovada no Governo anterior. 

Dizia eu, que as rendas resultam da Lei, mas dizia que tem que haver 

aqui uma alteração de comportamento com a habitação social. Porque 

as rendas já passam a ser caras, porque os prédios vão passar a 

propriedade horizontal. O Regulamento é muito bom, o anterior também 

é muito bom, é tudo muito bom, são dois grandes instrumentos de 
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trabalho. Mas uma habitação social não pode ter um prédio de cinco 

pisos com os dois elevadores avariados durante doze meses. 

Uma habitação social onde houve um incêndio ou um sinistro, não pode 

estar à espera que a Câmara demore sete meses a reparar as áreas 

comuns.  

É evidente que a gente sabe que muitas das vezes as pessoas também 

não dão a utilidade correta aos bens. Mas se algumas pessoas virem 

que há desleixo do proprietário na conservação do imóvel, é fator para 

que elas se desleixem ainda mais, não tenho dúvida absolutamente 

nenhuma. 

Dizia eu e repito, que é importante que a Câmara olhar de forma 

diferente para os prédios da habitação social, por todos estes fatores 

que eu disse. Obrigado.» 

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

se à votação. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00 

Votos a favor – 31 

Face ao resultado obtido na respetiva votação, este ponto foi aprovado 

por unanimidade, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre 

dos Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao Regulamento de alienação de 

habitações sociais do Município de Faro – Proposta nº 96/2018/CM, 

conforme solicitado no ofício n.º 008559, de 19/06/2018, da Câmara 

Municipal de Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  
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Votos a favor – 31 

Abstenções  – 00 

Votos Contra – 00 

Aprovado por unanimidade.” 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 05 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à celebração do contrato 

interadministrastivo de delegação de competências, entre o 

Município de Faro e a Freguesia do Montenegro – Proposta n.º 

114/2018/CM. 

O Presidente da Câmara Municipal – «Como foi referido, este é um 

contrato interadministrativo com a Freguesia do Montenegro e a seguir 

teremos com Santa Bárbara, Conceição/Estoi e Faro. 

Eles são muito idênticos uns aos outros e o que se pretende aqui é, à 

semelhança daquilo que se fez nos dois últimos anos, salvo erro, 

atribuir uma verba para o arranjo de caminhos em cada uma das 

freguesias. Muito obrigado.» 

O membro da AM, João Beles (PAN) – «Em relação a esta proposta e 

porque diz respeito à minha freguesia, eu tinha duas perguntas a fazer 

ao Sr. Presidente. 

É se vão continuar a ceder às freguesias, tanto a esta como às outras, 

como vinha sendo feito até aqui, as viaturas de cinco em cinco semanas 

ou de seis em seis semanas. 

Em relação aos materiais que são utilizados na reparação dos 

caminhos, se vai ficar na responsabilidade da Junta de Freguesia, ou se 

a Câmara Municipal também comparticipará, especialmente no 

tuvenan. 

Por último, a limpeza dos sanitários na Praia de Faro. Quem fazia a 

limpeza até aqui era a FAGAR e a FAGAR tinha funcionários que às sete 

da manhã já tinham começado a fazer a limpeza. Portanto, pergunto se 
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foi tido em conta… certamente o Executivo da Junta de Freguesia 

contabilizou colocar alguém para estar lá a tempo inteiro, porque um 

dos problemas mais graves que havia na Praia de Faro era a deficiente 

limpeza, porque de madrugada a utilização de caravanas e outros 

utilizadores danificam tudo aquilo, sujam e certamente o Executivo da 

Junta de Freguesia teve em conta o facto de ter funcionários lá para 

fazer este serviço. Muito obrigado.» 

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

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

Assembleia, muito boa noite a todos. 

A minha intervenção não tem propriamente a ver com a Freguesia do 

Montenegro, que é a que nós vamos votar, mas com todas. 

Em primeiro lugar felicitar a Câmara, como fiz há uma semana atrás, 

por continuar esta política de descentralização nas Juntas de 

Freguesia. Foi um passo importante que se conseguiu, faz agora mais 

ou menos quatro anos, e que tem vindo a evoluir e isso é de saudar. No 

entanto, gostava de fazer duas perguntas. Uma delas é a seguinte: 

porque é que este contrato interadministrativo não é plurianual, como 

são também os Acordos de Execução? Porque é que nós não definimos 

isto logo para o mandato? Porque também, como eu frisei na última 

Assembleia, é este contrato que vem trazer alguma – na minha opinião, 

que sei que não é unânime – mas vem trazer alguma justiça na 

repartição de verbas e de competências, atendendo às diferentes 

características de cada Junta de Freguesia do nosso concelho, 

nomeadamente essa diferença notória que são as urbanas que têm 

umas necessidades e as rurais que têm outro tipo de necessidades. 

Porque é que este contrato interadministrativo não é plurianual? 

E a outra pergunta que eu queria fazer, é se o Presidente pensa, ou se o 

Executivo pensa, voltarmos a este tema para o ano que vem e se vai 

continuar ser política da Câmara manter esta delegação de 

competências até ao fim do mandato? 

Muito obrigado.» 
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O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Obrigado Srª. Presidente. Eu 

volto a repetir aquilo que disse na última Assembleia Municipal. De 

facto, é a dualidade de critérios. Nós temos aqui quatrocentos mil euros, 

para distribuir por quatro freguesias. E é dado igual, a cada freguesia, 

mil euros para reparação de caminhos, arruamentos e pavimentos 

pedonais da propriedade do município.  

Eu pergunto: o objetivo é de facto para os caminhos rurais, e pôr em pé 

de igualdade, quer a Freguesia de Santa Bárbara, quer a Freguesia de 

Estoi/Conceição com a Freguesia do Montenegro, tem muito a desejar. 

Onde é que está o grosso da coluna dos caminhos rurais? É de facto 

nestas duas freguesias, que até são rurais. Portanto, é esta a minha 

crítica. Quer dizer, temos quatrocentos mil euros e vamos dar em pé de 

igualdade às quatro freguesias, quando de facto há aqui um peso com 

medidas totalmente diferentes em relação aos caminhos rurais e ao 

peso que têm no concelho e nessas freguesias. 

Portanto, é só esta crítica que eu tenho a fazer e subscrevo aquilo que 

foi dito pelo Presidente de Santa Bárbara, que era bom que as Juntas 

pudessem preparar e projetarm, durante o mandato de quatro anos, o 

dinheiro com que podem contar para o futuro.  

Eu sei que o poder é assim, o poder dá, mas também quer mandar. Mas 

era bom, assim como fizemos com a entrega à Junta de Freguesia Sé/S. 

Pedro na questão dos espaços verdes, para um espaço que foi dilatado 

no tempo, por quatro anos, era bom que também acontecesse em 

relação a este tipo de apoios às Juntas de Freguesias.  

Portanto, são só estas considerações, não requer nenhuma resposta do 

Sr. Presidente, é apenas uma consideração política que eu queria aqui 

fazer.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Eu volto a repetir outra vez, 

porque às vezes eu digo as coisas mas nem toda a gente ouve. Os 

Acordos de Execução, está na Lei que são para o mandato. Aliás, eu li 

aqui, salvo erro, o artigo 4.º do Acordo que diz exatamente isso: são 

para o mandato, são para quatro anos.  
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Os Contratos Interadministrativos são para situações que o Município 

entende, pontuais ou não. Eu disse aqui também na última sexta-feira 

que é minha intenção continuar com isto e volto aqui a repetir. 

Agora, o Sr. deputado Carlos Alberto colocou uma questão… os cem mil 

euros foram decididos entre as quatro Juntas. Acordámos que era a 

dividir por quatro, independentemente da justiça que isto tem ou não. 

Mas isto foi decidido em reunião com os quatro Presidentes que era 

assim. 

Mas já agora, faço um outro comentário, não me lembro do Sr. 

Deputado Carlos Alberto o ano passado ter feito este comentário. Muito 

obrigado.» 

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

obrigado, boa noite, distintos membros da Assembleia Municipal a 

todos e a todas, boa noite. 

Eu gostaria de começar por perguntar algo que o Sr. Presidente já 

respondeu, mas eu julgo que há reuniões entre os Presidentes de Junta 

de Freguesia e o Sr. Presidente da Câmara para preparar este tipo de 

acordos e de contratos entre as Juntas de Freguesia e o Município. E 

portanto, havendo-as, jugo que é lá que devem exprimir os estados de 

alma ou as posições pertinentes que entendam defender e que acho que 

todas elas têm lugar dentro daquilo que é uma dialética negocial.  

Os documentos quando vêm aqui, nós pressupomos que já vêm com o 

acordo de todas as partes envolvidas. Aliás, esta proposta da Câmara foi 

aprovada por unanimidade. E portanto penso que isso, por si só, 

responde a algumas das questões aqui levantadas. Boa noite.» 

O membro da A.M, Steven Piedade (PSD) – Presidente da Junta de 

Freguesia do Montenegro – «Sr.ª Presidente na sua pessoa cumprimento 

a Mesa, Executivo, Deputados, digníssimo público. 

Só para fazer aqui uma ligeira nota. Agradecer, na pessoa do 

Presidente, este contrato interadministrativo, que vai permitir à Juntas 

poder ir além das suas competências, melhorando o seu espaço e, de 

certa forma, também agradecer quanto à sugestão que fizemos para a 
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delegação das competências na Ilha de Faro, por uma questão de 

proximidade que o Executivo da Junta acredita e sabe que vai fazer um 

melhor serviço. Obrigado.» 

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

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

Eu só falei nesta situação de ser plurianual porque há muitas Câmaras, 

inclusive muitas Câmaras do PSD, que fazem contratos 

interadministrativos sobre “n” competências, que não as dos Acordos de 

Execução. Há Câmaras que fazem acordos interadministrativos 

plurianuais. E há Câmaras que fazem, no mesmo documento, os 

Acordos de Execução e os Acordos Interadministrativos, com as 

competências delegáveis legalmente e as outras que há acordo entre as 

Juntas e as Câmaras. Aliás, isso também está previsto naquela famosa 

solução interpretativa do CEAL (?), essa possibilidade dos Acordos 

Interadministrativos e os Acordos de Execução serem um único 

documento, obviamente com as referências no mesmo documento o que 

é que é uma coisa e o que é que é outra, e ser plurianual.  

Eu penso que esta solução de serem definidas, ambas, no início do 

mandato e para o mandato tem mais lógica e perspetiva um outro tipo 

de trabalho mais frutuoso, do que nós voltarmos sempre à mesma 

discussão. É só uma sugestão e uma ideia que deixo, Sr. Presidente. 

Obrigado.» 

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Eu reconheço que pode ser 

já extemporânea esta minha intervenção, eu já me tinha inscrito há 

bocadinho, mas a Sr.ª Presidente em exercício não reparou, e aproveito 

para pedir desculpa por há bocado designá-la por Secretária. 

Vem um pouco no seguimento do colega Carlos Alberto. Vou votar 

favoravelmente estes Contratos porque são do acordo das Juntas, por 

isso não vejo razão para votar contra. De qualquer modo, reconheço que 

não é “chapa três”, mas é “chapa cem mil”: para todos igual, e parece-

me que deveria haver um outro critério. Muito obrigado.»  

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

cumprimento a digna Assembleia e o digníssimo público. 
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É só para dizer o seguinte: efetivamente, com todo o respeito que as 

Juntas de Freguesia nos merecem aos fregueses, não podemos esquecer 

que assumimos responsabilidades nesta Assembleia. E essas 

responsabilidades não são alienáveis, ou seja nós temos um papel de 

mediação por excelência e de zelar pela equidade e pela justiça, naquilo 

que são as responsabilidades também e os direitos desses fregueses e 

dos munícipes. E como é óbvio, sempre que estiverem em causa 

critérios de justiça e equidade entre os munícipes, que são também eles 

fregueses de alguma freguesia, cabe-nos a nós, nesta Assembleia 

Municipal, manifestar realmente a nossa preocupação. Estamos aqui 

não é de corpo presente, estamos aqui para aferir, mediar e zelar pelos 

interesses de todos e não apenas de alguns. Naturalmente dos 

interesses de alguns farão as Juntas de Freguesia nos interesses dos 

seus fregueses. A Assembleia Municipal fará a justiça pelo interesse de 

todos os munícipes e isso abrange todos os farenses. Obrigado.»   

O membro da AM, Manuela Neto (PS) – «Sr.ª Presidente da Assembleia 

Municipal, na sua pessoa cumprimento toda a Assembleia e o 

digníssimo público presente. 

Se calhar eu vou dizer um bocadinho daquilo que já foi dito, mas vou 

objetivar um bocadinho. O que está aqui em causa, e fazendo minhas 

as palavras de outros deputados que já falaram, não percebo bem 

porque é que há dois pesos e duas medidas. Se nos jardins se 

conseguem contar metros quadrados e se consegue orçamentar por 

metro quadrado, relativamente aos caminhos é a mesma coisa. Da 

forma que se conta jardins, contam-se estradas.  

Por outro lado, acho que esta medida de descentralização de facto é 

muito benéfica, porque permite a proximidade entre os fregueses de 

uma forma mais simples. Disse.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Peço desculpa ao Sr. Deputado 

Beles, mas há pouco passou-me e não respondi. Os contratos são estes 

e as condições de apoio às Juntas são exatamente as mesmas dos 

últimos anos. Muito obrigado.» 
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Não havendo mais inscrições para a discussão deste ponto, passou-se à 

votação. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 01 (PS) 

Votos a favor – 30 

Face ao resultado obtido na respetiva votação, este ponto foi aprovado 

por maioria, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre 

dos Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à celebração do contrato 

interadministrativo de delegação de competências, entre o Município de 

Faro e a Freguesia do Montenegro – Proposta nº. 114/2018/CM, 

conforme solicitado no ofício n.º 008555, de 19/06/2018, da Câmara 

Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – 30 

Abstenções  – 01 (PS) 

Votos Contra – 00 

Aprovado por maioria.” 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 06 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à celebrção do contrato 

interadministrativo de delegação de competências, entre o 

Município de Faro e a União de Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) 

– Proposta n.º 115/2018/CM. 
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O Presidente da Câmara Municipal – «É idêntico ao ponto anterior, 

portanto dispenso de estar a fazer qualquer novo comentário. 

Obrigado.» 

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

votação. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00  

Votos a favor – 31 

Face ao resultado obtido na respetiva votação, este ponto foi aprovado 

por unanimidade, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre 

dos Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à celebração do contrato 

interadministrativo de delegação de competências, entre o Município de 

Faro e a União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) – Proposta nº. 

115/2018/CM, conforme solicitado no ofício n.º 008554, 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 

Aprovado por unanimidade.” 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 07 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à celebração do contrato 
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interadministrativo de delegação de competências, entre o 

Município de Faro e a União de Freguesias de Conceição e Estoi – 

Proposta n.º 116/2018/CM. 

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

votação. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00  

Votos a favor – 31 

Face ao resultado obtido na respetiva votação, este ponto foi aprovado 

por unanimidade, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre 

dos Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à celebração do contrato 

interadministrativo de delegação de competências, entre o Município de 

Faro e a União das Freguesias de Conceição e Estoi – Proposta nº. 

116/2018/CM, conforme solicitado no ofício n.º 008553, 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 

Aprovado por unanimidade.”  

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 08 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à celebração do contrato 
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interadministrativo de delegação de competências, entre o 

Município de Faro e a Freguesia de Santa Bárbara de Nexe – 

Proposta n.º 117/2018/CM. 

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

votação. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00  

Votos a favor – 31 

Face ao resultado obtido na respetiva votação, este ponto foi aprovado 

por unanimidade, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre 

dos Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à celebração do contrato 

interadministrativo de delegação de competências, entre o Município de 

Faro e a Freguesia de Santa Bárbara de Nexe – Proposta nº. 

117/2018/CM, conforme solicitado no ofício n.º 008552, 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 

Aprovado por unanimidade.” 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 09 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para adesão do Município de Faro à ANAM – 



Ata nº. 08                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   31 

06/07/2018 

 

Associação Nacional de Assembleias Municipais – Proposta n.º 

104/2018/CM. 

O Presidente da Câmara Municipal – «Se se recordam, a Assembleia, 

em 04 de maio, deliberou aqui recomendar a Adesão à Associação 

Nacional de Assembleias Municipais. A Câmara deliberou a 13 de junho 

concordar com esta adesão e, portanto, o que se pretende aqui é que a 

Assembleia também concorde com a adesão à Associação Nacional de 

Assembleias Municipais. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Goulart de Medeiros (CDU) – «Sr.ª Presidente, a 

bancada da CDU não acompanha esta proposta e votará contra. E 

votará contra fundamentalmente por duas razões. Em primeiro lugar 

porque entendemos que existe já uma Associação representativa dos 

Municípios, a Associação Nacional de Municípios. Se as Assembleias 

Municipais (no caso, a de Faro) não estão, digamos, satisfeitas com 

quem as representa, só têm que acionar os mecanismos para alterar 

essa representação.  

Em segundo lugar, porque, no nosso entendimento, no horizonte da 

Associação Nacional das Assembleias Municipais o que se encontra 

digamos é uma futura alteração nos órgãos do poder local. Por isso 

votaremos contra.» 

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

obrigado.  

O grupo do PSD acompanhou desde a primeira hora esta iniciativa, 

aliás tivemos oportunidade de subscrever, em conjunto com os 

restantes grupos à exceção da CDU, a proposta que a Assembleia aqui 

votou e a que o Sr. Presidente da Câmara Municipal aqui fez referência. 

E, de facto, entendemos que ainda que a nomenclatura seja uma 

Associação Nacional de Assembleias Municipais, ela é na verdade uma 

Associação de Municípios, ainda que dedicada ao seu órgão Assembleia 

Municipal, e em que o município será representado pelo Presidente da 

Assembleia Municipal, nesta mesma Associação. E entendemos que o 

dar voz às Assembleias Municipais a nível nacional é um reforço da 

democracia, da expressão do voto popular e do poder local e é, de facto, 
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trazer uma maior visibilidade e uma maior dignidade à função 

desempenhada pelos membros das Assembleias Municipais por este 

país fora, que são milhares, e que efetivamente, por via desta 

Associação, poderão de facto apresentar ao país uma visão do poder 

local que normalmente não é auscultada e não é tida em consideração, 

porque de facto a Associação Nacional de Municípios é gerida por 

membros dos executivos, membros das Câmaras Municipais, e bem, e 

têm uma preocupação operacional do dia a dia da gestão autárquica.  

A Associação Nacional das Assembleias Municipais terá uma visão do 

poder local na sua expressão mais plural, na sua expressão em que os 

partidos têm de forma diversa assento nas Assembleias e portanto 

seguramente a Associação Nacional das Assembleias Municipais 

também trará consigo essa expressão de pluralidade. E por isso mesmo 

é com satisfação que o PSD aprova e apoia esta proposta.» 

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

votação. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 03 (CDU) 

Abstenções – 00  

Votos a favor – 28 (12PS;10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PAN; 01BE) 

Face ao resultado obtido na respetiva votação, este ponto foi aprovado 

por maioria, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre 

dos Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para adesão do Município de Faro à ANAM – 

Associação Nacional de Assembleias Municipais – Proposta nº 

104/2018/CM, conforme solicitado no ofício n.º 008562, de 

19/06/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  
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Votos a favor – 28 

Abstenções  – 00 

Votos Contra – 03 (CDU) 

Aprovado por maioria.” 

Passou-se então ao: 

PONTON.º10 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para atribuição de medalhas a abrigo do 

Regulamento de Distinções Honoríficas do Município de Faro – 

Proposta n.º102/2018/CM. 

O Presidente da Câmara Municipal – «A proposta 102, pretende 

distinguir com Medalha de Mérito: o Sr. Vigário Geral – Carlos César 

Chantre; Fernando Grade; João Rodrigues; Joaquim Guerreiro (a título 

póstumo); Jorge Leitão; Luís Ferrinho; Ramiro Santos; Vítor Lourenço; 

Futebol, Clube de S. Luís; São Pedro Futsal; Grupo 77 do Agrupamento 

de Escoteiros de Portugal; a Tertúlia Farense. E com Medalha de Ouro, 

Manuel Baptista.  

Muito obrigado.» 

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «É o seguinte: há um 

elemento cujo curriculum vitae não tem nada, que é o Sr. João Carlos 

Barão Rodrigues.»  

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

Freguesia de St.ª Bárbara e Nexe – «Muito obrigado. Eu só gostava de 

notar que a apresentação de um documento em inglês numa 

Assembleia Municipal Portuguesa – já que estão aí tão contentes com as 

Assembleias Municipais – acho que é assim um pouco démodé (em 

francês!...).» 

O membro da AM, João Beles (PAN) – «Eu deduzo que estes nomes 

que irão em princípio ser aprovados, são para serem chamados no 

próximo 7 de setembro. E então eu aproveitaria (e já falei pessoalmente 

com o Sr. Presidente) para referir que em Montenegro foi aprovado, no 
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ano passado, dar o nome de uma rua à Dr.ª Maria Amélia Campos 

Coroa e a uma senhora Maria da Felicidade Ângelo, que a Junta de 

Freguesia do Montenegro fez chegar em devido tempo, portanto gostaria 

que não fosse esquecido, porque isto são sempre coisas que demoram, 

fazer as placas toponímicas, e não sei se isso está a andar no bom 

caminho, então aproveito para relembrar. Muito obrigado.» 

Não havendo mais inscrições para a discussão deste ponto, procedeu-se 

então à distribuição dos boletins de voto para a realização da votação por 

escrutínio secreto. 

Seguidamente e após a recolha dos referidos boletins de voto, a Mesa 

procedeu à respetiva contagem. Apurados os resultados a Srª. Presidente 

da Assembleia, em exercício, anunciou que todos os nomes indicados 

para a atribuição de Medalhas de Mérito foram aprovados.  

O texto da deliberação é o seguinte: 

“Deliberação  

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre 

dos Paços do Município, apreciou e votou, por escrutínio secreto, a 

proposta apresentada pelo Executivo municipal para atribuição de 

medalhas ao abrigo do Regulamento de Distinções Honoríficas do 

Município de Faro – Proposta nº 102/2018/CM, conforme solicitado no 

ofício n.º 008547, de 19/06/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

Após a votação dos nomes constantes na citada Proposta, procedeu-se à 

contagem dos votos, tendo-se obtido os resultados constantes no 

documento anexo.” 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 11 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para afetação ao domínio público municipal de 

uma parcela de terreno, com a área de 120m2 (obra de construção 

de moradia destinada a habitação, construção de piscina e muro de 
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vedação – Processo de obras n.º 14/2018) – Proposta n.º 

74/2018/CM. 

O Presidente da Câmara Municipal – «Na sequência de um pedido de 

licença para obra já aprovado, há nessa licença de obra a doação de 

uma parcela de terreno de 120m2 e, portanto, o que se pretende é 

autorização para afetar essa parcela ao domínio público. Muito 

obrigado.» 

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

votação. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00 

Votos a favor – 31 

Face ao resultado obtido na respetiva votação, este ponto foi aprovado 

por unanimidade, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

 “Deliberação 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre 

dos Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para afetação ao domínio público municipal de 

uma parcela de terreno, com a área de 120 m2 (obra de construção de 

moradia destinada a habitação, construção de piscina e muro de 

vedação – Processo de obras nº 14/2018) – Proposta n.º 74/2018/CM, 

conforme solicitado no ofício n.º 007836, de 30/05/2018, da Câmara 

Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – 31 

Abstenções  – 00 

Votos Contra – 00 

Aprovado por unanimidade.” 
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Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 12 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para afetação ao domínio público municipal de 

uma parcela de terreno, com a área de 115,50m2 (obra de 

construção de edifício de habitação coletiva – Processo de obras 

n.º354/2017) – Proposta n.º 75/2018/CM. 

O Presidente da Câmara Municipal – «O assunto é idêntico ao 

anterior, é também um pedido de licença de obra de construção de 

habitação, há uma doação de 115,50m2 e o que se pretende é a 

autorização para afetar ao domínio público.» 

Não havendo inscrições para a discussão do referido ponto, passou-se à 

votação. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 12 (PS) 

Abstenções – 04 (03CDU; 01BE) 

Votos a favor – 15 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PAN) 

Face ao resultado obtido na respetiva votação, este ponto foi aprovado 

por maioria, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

 “Deliberação 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre 

dos Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para afetação ao domínio público municipal de 

uma parcela de terreno, com a área de 115,50 m2 (obra de construção 

de edifício de habitação coletiva – Processo de obras nº 354/17) – 

Proposta n.º 75/2018/CM, conforme solicitado no ofício n.º 007835, de 

30/05/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – 15 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PAN) 



Ata nº. 08                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   37 

06/07/2018 

 

Abstenções  – 04 (03CDU; 01BE) 

Votos Contra – 12 (PS) 

Aprovado por maioria.” 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – Declaração de voto – 

«Considerando, que a proposta presente à Assembleia Municipal, para 

efeitos de aceitação da doação de uma parcela de terreno de 115,50m2 

para integração no domínio público municipal; 

Considerando, a posição a tomar sobre o pretendido envolve a 

apreciação da intenção construtiva subjacente à doação da parcela, que 

se traduz na construção de um edifício com 9 pisos e uma cércea de 

24,20m; 

- Refere a informação que a cércea proposta cumpre o disposto no Art.º 

50 do PDM e o Art.º 59 do REGEU, referindo que a cércea foi 

determinada pela cércea predominante na Rua Sotto Maior (em rigor a 

Praça António Sérgio), onde, refere, existem prédios de cércea superior 

no bairro social, da antiga Carreira de Tiro; 

- Ora, no nosso entender, a apreciação da pretensão parece ignorar que 

a construção visa ocupar o gaveto constituído entre a Rua Sotto Maior 

(em rigor a Praça António Sérgio) e a Rua General Teófilo da Trindade, 

em que no troço em que a pretensão se situa nesta rua a cércea mais 

alta é de um prédio de 4 pisos e em que o prédio confinante ao local da 

pretensão é de 2 pisos; 

- Tratando-se de um gaveto, como é o caso, a aplicação do disposto no 

Art.º 50, n.º 6 do PDM de Faro, tem que levar em consideração a cércea 

predominante do edificado nos dois arruamentos em que a construção 

se irá inserir e não somente a cércea predominante do arruamento em 

que é maior, desvalorizando o impacto da cércea no outro arruamento 

do gaveto, como é o caso; 

- Seguindo a interpretação da informação, no caso dos gavetos, a cércea 

será sempre autorizada em função da cércea predominante num 

arruamento, desconsiderando a cércea predominante no outro 

arruamento, independentemente do impacto urbanístico da cércea no 
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outro arruamento que forma o gaveto, optando-se pela maximização da 

cércea e do número de pisos autorizado, numa lógica de quanto mais 

melhor, desconsiderando-se evidentes impactos urbanísticos; 

- Também o alinhamento/recuo proposto, de onde resulta a parcela a 

doar, apresenta-se como condição indispensável para o cumprimento do 

disposto no Art.º 59 do RGEU, também no mesmo sentido da 

viabilização de uma cércea maior, que sem a doação da parcela não 

seria possível. 

- Os Membros da Assembleia Municipal do Partido Socialista, 

acompanham a sugestão dos vereadores do Partido Socialista no 

executivo, na redução do número de pisos, como forma de diminuir o 

impacto da construção na Rua General Teófilo da Trindade, 

contribuindo para a inserção mais harmoniosa do edifício no troço em 

questão. 

Pelo exposto votamos contra a proposta.» 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º13 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para afetação ao domínio público municipal de 

uma parcela de terreno, com a área de 36,5ma (obra de legalização 

de um muro de vedação e portão de entrada – Processo de obras 

n.º294/2017) – Proposta n.º76/2018/CM. 

O Presidente da Câmara Municipal – «É idêntica às anteriores. Na 

sequência de um licenciamento, há 36,55m2 que vêm à posse do 

município e o que se pretende é a autorização para afetar ao domínio 

público. Muito obrigado.» 

Não havendo inscrições para a discussão do referido ponto, passou-se à 

votação. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00 
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Votos a favor – 31 

Face ao resultado obtido na respetiva votação, este ponto foi aprovado 

por unanimidade, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

 “Deliberação 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre 

dos Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para afetação ao domínio público municipal de 

uma parcela de terreno, com a área de 36,55 m2 (obra de legalização de 

um muro de vedação e portão de entrada – Processo de obras nº 

294/2017) – Proposta n.º 76/2018/CM, conforme solicitado no ofício 

n.º 007837, de 30/05/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – 31 

Abstenções  – 00 

Votos Contra – 00 

Aprovado por unanimidade.” 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 14 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para afetação ao domínio público municipal de 

uma parcela de terreno, com a área de 131,00m2 (obra de 

construção de moradia destinada a habitação, construção de 

piscina e muro de vedação – Processo de obras n.º370/2017) – 

Proposta n.º 124/2018/CM. 

O Presidente da Câmara Municipal – «Idêntico ao anterior. Aqui é o 

licenciamento de uma construção de uma moradia; há 131m2 que vêm 

à posse do município, pretende-se autorização para afetar ao domínio 

público.» 
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 Não havendo inscrições para a discussão do referido ponto, passou-se à 

votação. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00 

Votos a favor – 31 

Face ao resultado obtido na respetiva votação, este ponto foi aprovado 

por unanimidade, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

 “Deliberação 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre 

dos Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para afetação ao domínio público municipal de 

uma parcela de terreno, com a área de 131,00 m2 (obra de construção 

de moradia destinada a habitação, construção de piscina e muro de 

vedação – Processo de obras nº 370/2017) – Proposta n.º 

124/2018/CM, conforme solicitado no ofício n.º 009450, de 

28/06/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – 31 

Abstenções  – 00 

Votos Contra – 00 

Aprovado por unanimidade.” 

Dado que o ponto n.º 15 “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” 

foi retirado por solicitação do Presidente da referida Junta, passou-se 

ao: 

PONTO N.º 16 
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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. 

O Presidente da Câmara Municipal – «Na proposta n.º 99 pretende-se 

uma nova reorganização dos serviços, tendo como objetivo ajustar às 

necessidades do serviço da população, também tendo em conta as 

transferências de competências que aí vêm e um conjunto de objetivos a 

que nos propomos, nomeadamente a questão do turismo, da “Faro - 

Capital da Cultura” e outras. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Michel Ribeiro (PSD) – «Sr.ª Presidente, Exm.ºs 

Srs. membros da Assembleia Municipal e demais presentes. É a minha 

primeira presença nesta Assembleia e quero deixar um cumprimento 

especial de cortesia a todos os colegas desta Assembleia. 

Relativamente ao ponto em questão, o novo Regulamento da Estrutura 

Orgânica da Câmara Municipal de Faro, tenho a dizer que o 

Regulamento já foi revisto no passado por força de exigências quer da 

Troika, quer do Reequilíbrio Financeiro, diminuindo o número de 

chefias. Agora, sem esses espartilhos, faz todo o sentido que o Executivo 

possa escolher as melhores formas de organização, em função da 

eficiência dos serviços. 

Assim, pelo exposto, informo que o Grupo do PSD vai votar 

favoravelmente a proposta.» 

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

Temos presente aqui, esta noite, uma estrutura orgânica pesadíssima 

para o Município, já pensando na delegação de competências, que tem 

sido uma reivindicação por parte da Associação Nacional dos 

Municípios Portugueses, a descentralização, mais poder, mais 

financiamento. Mas eu não consigo perceber, e o Sr. Presidente faz 

parte dos Corpos Sociais da Associação Nacional dos Municípios, que 

tem vindo a reivindicar mais poder, mais financiamento para as 

Câmaras Municipais, mais descentralização em relação ao Poder 

Central, mas há aqui um contraditório: é que a Câmara, das 

competências que já tem, tem vido a dar algumas ao setor privado. Há 
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aqui um contraditório. Quer dizer, a Câmara está-se a libertar de uma 

série de competências que são dela e que está a entregar ao setor 

privado. Esta é a minha primeira dúvida. 

Tinha três Unidades Orgânicas, vai criar mais seis (que são as 

nucleares); tinha doze Unidades Orgânicas vai criar mais vinte e uma; 

tinha dez, vai ficar na mesma, e depois tem mais quarenta e nove 

subordinadas de terceiro grau, e mais uma equipa de projeto. De facto, 

isto é uma estrutura pesadíssima. Eu concordo com esta estrutura 

prevendo o futuro, mas a minha preocupação é que a Câmara liberta-se 

de uma série de serviços que são da sua competência e depois 

apresenta um Quadro Orgânico pesadíssimo para o futuro. 

Outra questão que eu queria aqui levantar é  que nos Arts.º18º; 20º; 

24º; 25º e 27.º fala em Bombeiros Profissionais de Faro, mas isto não é 

condizente com aquilo que neste momento temos que são os Bombeiros 

Sapadores de Faro. E eu queria que o Sr. Presidente me esclarecesse 

porque é que está esta nomenclatura de Corpo de Bombeiros 

Profissionais de Faro e não está previsto o Corpo de Bombeiros 

Sapadores de Faro. 

Portanto, o quadro é um quadro bonito, a Estrutura Orgânica é bonito, 

mas falta criar outro quadro. Sabe qual é, Sr. Presidente? – E o senhor 

não se vai chatear com aquilo que eu lhe vou dizer – é o polvo! O polvo, 

com os seus tentáculos, para dominar o poder nos próximos anos. Este 

é o Quadro Orgânico que falta, com a Ambifaro, um tentáculo, o Teatro 

Municipal, os funcionários, a Fagar, quer dizer este polvo todo em volta, 

e depois são as estruturas que o senhor domina no setor privado, que 

lhe está a dar mais poder, mais dinheiro, as desportivas, as culturais 

vêm todos à sua mão. Portanto, aí dou-lhe os parabéns e é como o 

senhor diz: continuem, estou sempre em campanha eleitoral. E essa 

campanha eleitoral é permanente com este polvo que está a criar, mas 

esquece-se de uma coisa, quando o senhor for a votos – e aí é que eu o 

vou admirar – é quando o senhor for a votos sozinho, não necessita os 

apêndices a acompanhá-lo. Aí sim, aí é que a gente vai saber de que 

lado está a força. 



Ata nº. 08                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   43 

06/07/2018 

 

Sr. Presidente, vamo-nos abster.» 

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

CDU também não acompanha esta Estrutura Orgânica da Câmara 

Municipal de Faro. Uma questão que se coloca aqui é que esta dinâmica 

que está a ser criada pode também estar a abrir portas à questão da 

municipalização. O PCP é muito claro nessa linha, somos a favor da 

transferência de competências, desde que essa possa ser acompanhada 

de transferência de recursos financeiros e, sobretudo, do poder de 

decisão, que é hoje o que os municípios também não têm.  

E depois há aqui duas ou três questões que gostaríamos de colocar.  

Desde 2012 que, na Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Faro, 

surge a designação de Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro. Agora, 

nesta nova Estrutura Orgânica, surge o Corpo de Bombeiros 

Profissionais. Então, queríamos saber o porquê desta alteração da 

designação e quais as consequências na prática que esta alteração de 

designação vai ter? 

A outra questão que lançamos também é se, com esta multiplicação de 

cargos de chefia, foi feita alguma estimativa do aumento dos custos 

anuais que isto vai comportar. Muito obrigada.»    

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

obrigado. 

Em complemento àquilo que o colega Michel Ribeiro, que aproveito para 

saudar a sua primeira presença na Assembleia Municipal – aliás, ele 

não referiu mas eu refiro: o deputado Michel Ribeiro foi proposto nas 

nossas listas pelos trabalhadores sociais-democratas e portanto é um 

duplo prazer tê-lo cá connosco – em complemento ao que ele nos 

apresentou, diria que, de facto, há alguns anos atrás assistimos a um 

discurso completamente invertido. Ou seja: quando, por força dos 

constrangimentos que foram referidos, foi preciso (pelo país fora, não 

apenas na Câmara Municipal de Faro) reduzir estruturas, reduzir 

chefias, reduzir uma série de lugares dirigentes, é verdade que 

causando em muitas situações constrangimentos sérios à 
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funcionalidade dos serviços, é verdade, o que se ouviu na altura foi os 

partidos da oposição, de então, criticarem aquilo que estava a ser feito, 

porque iria ser o caos na Administração Pública.  

Hoje, aquilo que está aqui a ser feito é uma Orgânica em que a Câmara 

tem, finalmente, a possibilidade de voltar a poder adequar-se àquilo que 

é necessário para funcionar melhor e para funcionar bem. E portanto 

penso que é extraordinário que haja dois discursos e duas posições 

completamente díspares, consoante estamos de um lado ou de outro da 

responsabilidade governativa. 

Por outro lado, também achamos inaceitável que se façam insinuações 

ou acusações nos termos em quem o Partido Socialista aqui apresentou, 

relativamente à existência de polvos ou do que seja; quer dizer: eu não 

vi, na anterior governação PS desta Câmara, diminuir o número de 

empresas municipais ou diminuir o número de estruturas, pelo 

contrário. Portanto, isso não é coerente, não faz sentido e não tem 

sequer adequação com a realidade. Aliás, pelo contrário, quem fez fusão 

de empresas municipais foi este Executivo, e portanto nós temos que 

saber aquilo que dizemos. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «A minha intervenção não 

quero que cause nenhuma polémica nesta Assembleia Municipal. Tenho 

muito respeito por aqueles quatro senhores, duas senhoras e dois 

senhores, do Partido Socialista, que ali estão, conheço-os há muito 

tempo e julgo que de alguma maneira não têm feito na Câmara 

Municipal a política de terra queimada que os vossos antecessores 

fizeram na Câmara, com os resultados que houve depois, em outubro, 

quero felicitá-los por isso. 

No entanto, alerto esta Câmara, depois de algumas intervenções que 

ouvi, que o que pode acontecer nas próximas eleições é que algum 

partido tenha três vereadores na Câmara e eventualmente o Dr. 

Bacalhau possa ter seis. Disse.» 

O membro da AM, Luís Neves (PS) – «Sr.ª Presidente, demais membros 

da Assembleia Municipal. Como não somos arautos da desgraça, não 

estamos propriamente ainda preocupados com tanta campanha 
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eleitoral como estará o Sr. Presidente. Mas eu acabo por me solidarizar 

com este Quadro que aqui está apresentado, porque o reforço de 

recursos humanos, o reforço de recursos para a autarquia é importante. 

Agora, a população anda a ficar muito assustada e alarmada com a 

impossibilidade dos recursos nas Piscinas Municipais, ora com esta 

possibilidades todas que aqui estamos a ver, com este enquadramento 

financeiro, bem possível é também, com certeza, gerir a situação da 

Piscinas Municipais, sem preocupar as pessoas, com um grande alarme 

que há por aí já, na comunicação social e tudo mais, relativamente ao 

fecho de alguns serviços e de algumas valências daquelas piscinas.  

Claro está que estamos todos dedicados e queremos o melhor para a 

nossa cidade, para os farenses e com certeza que a Câmara Municipal 

irá encontrar as melhores soluções, sem que alarme os farenses, porque 

de certeza absoluta que no futuro vamos encontrar os serviços a 

funcionar na perfeição, porque afinal de contas eu sei que é isso que vai 

acontecer. Obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Isto não se trata aqui de fazer 

insinuações, talvez fosse um bocado mal-entendido aquela questão do 

polvo, não é bem isso… 

Mas eu queria só dizer o seguinte: o Sr. deputado Gameiro Alves, o meu 

ilustre amigo Gameiro Alves, fala em política de terra queimada. Era 

bom que antes que falasse de política de terra queimada, fosse ao 

histórico desta Assembleia e verificasse qual foi o comportamento do 

seu partido no mandato de 2005 a 2009. Aí é que via verdadeiramente o 

que era fazer política de terra queimada. 

Outra questão: a experiência de fusão de empresas municipais. Pois, a 

experiência que têm é que fizeram a fusão da empresa municipal e ela, 

em três anos, dá um prejuízo de dois milhões e duzentos mil euros. 

Fusões destas, o município dispensa. E penso que o meu amigo 

Gameiro Alves também dispensa este tipo de fusões. Ou está de acordo 

com isto? Acho que não deve estar! Penso eu que não está, daquilo que 

conheço de si, meu caro amigo. E se não está não tenha problemas em 

expressar-se e dizer que está contra este tipo de fusões. Por uma 
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questão de honestidade intelectual, diga que está contra este tipo de 

fusões. 

Eu, relativamente a esta matéria, não vou falar daquilo que já foi falado 

e da grande contradição que existe em reforçar a Estrutura Orgânica da 

Câmara, em termos de pessoal e em termos de dinheiro. E depois a 

contradição em que caiem é que concessionam todos os serviços da 

Câmara. Então quanto mais serviços concessionam menos necessidade 

têm de aumentar a Estrutura Orgânica, ou não?  Isto será para garantir 

o salário de alguém que não é empregado e passa a ser empregado no 

futuro? 

E há uma questão que eu gostava de perguntar. A questão da 

Biblioteca, os Museus e a Cultura estão na mesma divisão, neste 

momento. Vão passar a três divisões, uma para a Cultura, uma para a 

Biblioteca e outra para os Museus. Justifica-se isto? Até se pode 

justificar, mas expliquem porquê. Será por causa do argumento da 

Capital de Cultura? O que é que já fizeram para que Faro seja Capital 

de Cultura? Ou estão a aumentar uma Estrutura Orgânica em função 

daquilo que pensam que vai existir? Em função de uma 

descentralização que vem aí, mas que não se sabe ainda rigorosamente 

o que é? Que ainda não está discutido? Que ainda não está aceite?  

Se há objetivamente alguma coisa atrás disto tudo e que não podem 

dizer, pelo menos façam a coisa de maneira a não deixar os outros na 

desconfiança.» 

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

com alguma preocupação que acompanhamos aqui que a intervenção 

do deputado Tiago Botelho, por duas razões principais. Primeiro, porque 

quando foi a questão do reequilíbrio financeiro, acho que ficou clara a 

posição do PCP na altura, e mesmo relativamente à redução do mapa de 

pessoal, a nossa posição também não foi a que o deputado aqui 

colocou: que era toda a oposição. Primeiro, deixar essa questão 

clarificada. 

Depois, é também com preocupação que vemos que há um aumento dos 

cargos de chefia, dos cargos de topo, em contraposto com a questão dos 
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assistentes operacionais, dos assistentes técnicos; de uma questão que 

falámos aqui na sexta-feira, relacionada com os trabalhadores para as 

piscinas e para a Divisão do Desporto, que há anos que fazem aquela 

função e continuam a recibos verdes, e isto é uma preocupação para o 

PCP. A preocupação de não ser valorizado o trabalho, não serem 

valorizados os salários, não ser valorizado um contrato efetivo de 

trabalho. Portanto, avançamos num aumento de cargos de chefia e não 

nos preocupamos em aumentar em número os assistentes operacionais, 

os assistentes técnicos e as condições de trabalho de quem já cá está e 

faz efetivamente esse serviço para a Câmara.» 

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «Ó Carlos, eu gostava de  

dizer o seguinte: vocês tiveram nesta Assembleia Municipal, durante 

quarenta anos de democracia, o melhor Presidente da Assembleia 

Municipal que nós tivemos em Faro, infelizmente já lá está na outra 

banda. Mas fez aqui um trabalho importantíssimo nesta Assembleia 

Municipal e chamava-se Joaquim Carvalho Afonso, de quem fui muito 

amigo. E realmente esta Assembleia Municipal funcionou, durante 

muitos anos, pelo menos durante quatro anos, de uma maneira que eu 

não consigo descrever a não ser em termos de eficiência, criação de 

organização, criação de comissões, de colocar junto da população a 

discussão de diversos assuntos que nós aqui abrangíamos na 

Assembleia Municipal. 

A partir daí nunca mais esta Assembleia Municipal, de um lado ou do 

outro, em termos de permanência na presidência, teve realmente uma 

pessoa como essa. Eu digo isto, além de ter sido muito amigo, 

reconheço-lhe um político intelectual muito acima da média. 

E portanto o que eu chamo a atenção do Partido Socialista, esta noite, é 

que esta bancada está sempre disponível para discutir, em 

profundidade, todas as questões do concelho que estejam primeiro que 

qualquer outra coisa na nossa cidade e no nosso concelho. 

Portanto, os grandes temas, estou convencido que o Rogério Bacalhau 

não tem problemas nenhuns em pô-los à discussão e em conversação, 

para levarmos o concelho para a frente.  
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O que disse aqui há bocado o primeiro secretário da AMAL, foi tão mau, 

tão mau, relativamente ao Algarve e ao nosso concelho, que realmente 

seria bom que os senhores estivessem na disponibilidade de discutir 

connosco os verdadeiros assuntos do concelho, para levarmos isto para 

além do século XX de um modo totalmente diferente.» 

O membro da AM, Goulart de Medeiros (CDU) – «Srª. Presidente, que 

houve desmantelamento de serviços na administração pública, central, 

regional e local no tempo do Governo do PSD/CDS, houve. Que isso 

trouxe incalculado prejuízo para as populações, é verdade. Que é 

necessário reverter esses prejuízos, é uma evidência. 

Mas isso não tem rigorosamente nada a ver com o documento que está 

aqui apresentado. O documento que está aqui apresentado terá mais a 

ver com o milagre da multiplicação dos pães, mas mais de alguns pães, 

do que reverter aquilo que foi um prejuízo para a população E por isso 

mesmo, por isto ser um milagre da multiplicação de alguns pães, é que 

nós estamos a perguntar se houve um estudo sobre o impacto destas 

alterações profundas que se está a fazer, nomeadamente a nível de 

cargos de chefia.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Relativamente ao que disse o 

deputado Carlos Alberto, que a estrutura é pesadíssima, admito que 

sim, como sabe, já tivemos Estruturas maiores, em termos de 

quantidade, menores no passado… Depois, em 2010/2011, quando 

saiu a Lei que restringiu os cargos, em que o município de Faro passou 

a ter, no máximo, três Diretores de Departamento, onze Chefes de 

Divisão e sem Diretores Municipais, todos nós nos insurgimos contra 

isso, aqui mesmo nesta casa, e tivemos que cumprir isso. 

Depois, o Orçamento agilizou a questão dos Chefes de Divisão e deixou 

que os municípios, e muito bem, tivessem autonomia nisso, e agora 

passou os Diretores de Departamento e os Diretores Municipais – que é 

uma coisa relativamente nova que muito poucos municípios podiam ter, 

porque tinha a ver com o número da população e depois mais os rácios 

dos orçamentos e por aí fora e que hoje até passou a ter uma amplitude 
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maior. E esta que aqui está é aquela que nós entendemos que é a 

melhor. 

Juntar isto com “a Câmara dá competências ao setor privado”, é juntar 

“alhos com bugalhos”, porque o que está aqui não tem nada a ver com o 

setor privado, não sei se sabem. Porque, por exemplo, as chefias são 

nomeadas antes de haver concurso e são sempre funcionários públicos 

com quatro anos de serviço, técnicos superiores, e por aí fora. Portanto, 

não estamos a falar em nada do setor privado, não vem ninguém do 

setor privado. Portanto, juntar isto com o setor privado, é juntar aqui 

qualquer coisa para discutir qualquer coisa. Não vale a pena. Eu não 

vou aqui discutir aquilo que aconteceu a semana passada. Gosto muito 

que digam “vai tudo correr bem” – eu já sei que, se não correr, o culpado 

sou eu, não é quem chumbou… mas estamos cá, não há problema 

porque as minhas costas são enormes. 

A questão dos Bombeiros Profissionais, eu digo-lhe porque é que está 

Profissionais e não está nem Municipais nem Sapadores, porque 

Profissionais são todos (exceto os Voluntários, que nós não temos). 

E já agora explicar, porque isso eu não disse: nós corremos o risco – e 

provavelmente é o que irá acontecer, logo que haja algum 

esclarecimento – em ter Municipais e Sapadores. É isso que 

provavelmente vai acontecer, porque muitos dos nossos Municipais não 

terão condições para chegar a Sapadores, e portanto é por isso que está 

aí Profissionais, que não invalida nada, nem uma coisa nem outra. 

Aliás, para responder já ao que a deputada Catarina disse, se 

repararam naquilo que se aprovou a semana passada, nós a semana 

passada aprovamos a Revisão do Orçamento. Salvo erro, se os números 

são desta ordem de grandeza, estão lá cerca de seiscentos mil euros a 

mais na rubrica de recursos humanos, de pessoal, em que quatrocentos 

são para fazer face aos novos vencimentos, com as subidas de escalão, 

os descongelamentos e aquilo tudo, e cerca de duzentos é para a nova 

orgânica. E portanto isso está lá, foi aprovado a semana passada. E se 

consultarem o Mapa de Pessoal, que também foi aprovado a semana 

passada, isso também lá está e estão lá novos elementos de assistentes 
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técnicos e assistente operacionais, Aliás digo-lhe que não é verdade que 

nós não tenhamos contratado ninguém. Só nos últimos dois anos, em 

assistentes operacionais passámos para os quadros cerca de setenta 

pessoas. E temos concursos abertos para calceteiros, para coveiros, 

para outras funções e se olharem para o Mapa de Pessoal, está lá 

também a possibilidade de virmos a abrir mais quadros relativamente a 

isso. 

Portanto, essa questão de andarmos aqui a mascarar o privado da 

municipalização e tudo isso, meus senhores… eu acho que ninguém vai 

perceber isso. Até porque se eu olhar para os municípios ao lado, e fizer 

alguma comparação, é a luz do dia e da noite. 

Relativamente ainda ao Sr. Deputado Carlos Alberto, não se preocupe 

com a Ambifaro, com o Teatro, com a Fagar ou com as Associações. Não 

se preocupe. Quando nós chegámos cá, em 2009, o Quadro era muito 

diferente. Daqui a um ano falamos nisso, eu hoje não quero falar nisso 

a não ser dizer o seguinte, porque daqui a um ano eu hei de vir aqui 

cobrar alguma coisa e depois logo vos explico: é verdade que deu dois 

milhões de prejuízo estes três ou quatro últimos anos, é verdade! Mas 

os senhores não fizeram contas ao que é que a Ambifro e o Mercado 

gastou antes. Mas isso não interessa. Este que aqui está eu assumo, é 

meu e daqui a um ano eu virei cá falar sobre isso. Eu sei a estratégia 

que tenho e aquilo que estou a fazer, e daqui a um ano virei cá dizer-vos 

qualquer coisa. 

Não percebo essa do “ir a votos sozinho”, não sei se isso tem alguma 

coisa a ver com a geringonça ou não, eu isso não percebi. 

Quanto à campanha eleitoral, sabe que eu na vida sempre tive um 

princípio, que é assim: aquilo que nós fazemos reverte a nosso favor. E 

eu tenho absoluta convicção de que o resultado das eleições só depende 

daquilo que eu fizer. Por isso é que eu digo que estou em campanha 

desde o primeiro dia, eu sei que não percebem isso, aliás eu notei 

perfeitamente que o PS não andava em campanha agora, mas eu ando! 

Eu há quinze dias fui a seis escolas, à festa de final de ano, e o ano 

passado o PS estava em todas, este ano só estava numa, eu percebo 
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isso. Mas eu sou Presidente de Câmara e tenho que andar aí. E digo, 

estou a trabalhar para daqui a quatro anos, mas aquilo que acontecer é 

aquilo que eu fizer. Se conseguir fazer muita coisa terei a confiança dos 

farenses, se não conseguir os farenses darão a confiança a outro, essa é 

que é a democracia e estou bem com a minha consciência. 

Eu pedia ao Sr. Carlos Vargas, e sei que gosta muito de fazer isto, mas 

nesta Assembleia a única coisa que me custa ouvir é isto que você diz, 

eu vou ler: “será para garantir o salário de alguém que não é empregado 

e passa a ser empregado?”… Quando isto acontecer, jogue-me em cara! 

Agora, não faça futurologia! Desculpe, não faça! Não venha para aqui 

julgar processos de intenção. Quando isso acontecer, chega aqui e diz 

assim: o senhor contratou a sua mulher! O senhor contratou o seu filho! O 

senhor contratou a sua prima… Diga isso. Agora, desculpe, não diga isto 

que aqui está. 

Sobre a questão da Capital Europeia da Cultura, sabe que tem-se feito 

alguma coisa. Mas estes processos são feitos internamente, não são 

feitos nos jornais. São feitos internamente, com muito lobby, com muito 

contacto com instituições, com contacto com a União Europeia, e 

posso-lhe dizer que algumas coisas têm sido feitas. 

Dizer que não sabe o que é a descentralização, ficará consigo. Eu posso-

lhe dar (que eu sei que tem acesso) todos os documentos que estão em 

cima da mesa sobre descentralização. Sabe porquê? De quinze em 

quinze dias, eu vou a Coimbra, e estão lá cinco documentos de 

descentralização do qual a Associação Nacional de Municípios vai dar 

parecer e temos dado sobre todos. Portanto, admito que não sei com 

profundidade tudo aquilo, mas garanto-lhe que todos os documentos 

que estão em cima da mesa, desde a Lei das Finanças Locais aos 

documentos sectoriais, eu já os li.  

Ainda anteontem houve um acordo, houve reuniões entre a Associação 

Nacional de Municípios, entre o Governo; na próxima quarta-feira tenho 

uma reunião, em representação da Associação Nacional de Municípios, 

com o Senhor Secretário de Estado da Autarquias, e portanto, dizer que 

não se sabe o que é que aqui está, acho que não faz sentido.» 
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O membro da AM, Goulart de Medeiros (CDU) – «A resposta que o Sr. 

Presidente da Câmara me deu em relação à questão do estudo do 

impacto, lamento dizer-lhe que não nos satisfaz. E não nos satisfaz por 

uma razão muito simples: é que nós podemos fazer uma dotação 

orçamental qualquer, não preencher parte dos lugares que são criados 

nesse ano, preencher mais adiante, e o impacto é uma coisa 

completamente diferente. Por isso, voltamos a insistir em perguntar-lhe 

se foi feito o estudo do impacto, porque nós não sabemos se os lugares 

são todos criados no mesmo tempo da dotação orçamental. 

Depois, já agora permita-me um àparte relativamente à sua campanha 

eleitoral: já agora, quando estiver nas festas das escolas, convidado 

pelas Associações de Pais, pelo menos cumprimente a Associação de 

Pais. Convém.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «O estudo que foi feito é um 

estudo anual e tem a ver com uma coisa, que é assim: se eu pegar nesta 

orgânica (que tem lá 30 ou 40 chefias, não interessa) e for buscar toda a 

gente à administração pública, fora da Câmara, custa um milhão e 

meio. Se eu mantiver aqueles que tenho cá, não dá acréscimo 

rigorosamente nenhum. Se eu utilizar recursos humanos que estão na 

Câmara, só me dá o diferencial. Portanto, este valor que eu disse é com 

base naquilo que eu tenho em mente: de quem está e continua; de 

quem está cá e passa; e duas ou três pessoas que eu vou buscar lá 

fora.»  

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) - «Relativamente à explicação 

que ora nos deu, Sr. Presidente da Câmara, temos aqui um aumento de 

600 mil euros… foi o que disse? Apontei bem? 600 mil euros, 

exatamente. Portanto, por 600 mil euros nós não fazemos “choradinho” 

na comunicação social, mas por 183 mil euros, relativamente à piscina, 

já podemos fazer “choradinho”… Eu só gostaria apenas de fazer esta 

achega: é que quando se fala aqui das piscinas (que foi a intervenção 

que foi feita pelo meu colega de bancada, Dr. Luís Neves), era só por 

este motivo. 183 mil euros, há que fazer um choradinho, mas pelo 
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restante não se faz! E até convém não trazer na comunicação social, 

provavelmente, quanto é que a Câmara vai gastar a mais, suponho eu. 

Por outro lado, também fazer aqui a achega relativamente à sua 

campanha. Recorde-se, com o devido respeito que lhe tenho, Sr. 

Presidente, daquilo que disse na sua campanha anterior: “não é política 

são as pessoas”. Olhe que a sua expressão agora, a que acabou de nos 

dar aqui, dizendo que continua em campanha a trabalhar para o ano 

que vem, revela muito bem que o senhor Presidente é um político. E 

nunca se envergonhe disso, Sr. Presidente. Nunca se envergonhe. Mas 

admita-o, não o esconda. 

Obrigada.» 

Presidente da Câmara Municipal - «Srª. Deputada, nunca disse que 

não era político. O que eu disse é que estou político, estou aqui como 

político. Não sou político profissional, não andei nas jotas, não andei a 

fazer política, e estaremos cá para ver, no dia em que acabar o meu 

mandato, para onde é que eu vou. 

A questão das piscinas, percebeu mal. Eu vou dizer: não é uma questão 

dos 180 mil euros, é uma questão de eficácia e de oportunidade. 

Eficácia, por isto: nós vamos contratar a tempo inteiro um profissional 

especializado – não é qualquer professor de educação física que, se não 

tiver a formação “x”, pode fazer este trabalho – para me fazer o trabalho 

dessa especialização, 4/6/8 horas, que é aquilo que eu preciso para a 

aula “x”, com a turma da terceira idade “y”, ou com as crianças “z”. Eu 

vou contratar a tempo inteiro um profissional para aquela atividade 

para fazer oito horas – e depois logo lhe dou qualquer coisa para ele 

fazer até às 35… Depois vou contratar o outro profissional para outra 

atividade, agora se calhar já nem é nas piscinas é no outro lado, para 

10 horas, com a turma na Casa do Povo da Conceição e com a turma da 

Arpi… e depois logo lhe arranjo qualquer coisa até as 35 horas… Depois 

contrato o outro… Isto, então, é de uma eficácia enorme…! 

E depois vem a outra parte, que o deputado Luís Neves deve gostar 

imenso: eu vou abrir concurso agora para agosto, e lá para março/abril 

consigo contratar estes profissionais. Se existirem! Porque não os há no 
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mercado. Estes profissionais são pessoas que estão a trabalhar e que 

fazem isto como complemento de horário e como complemento da sua 

gratificação, e que não os há. Portanto, para este ano, chapéu! Portanto, 

não é uma questão dos 180 mil euros, é uma questão de exequibilidade, 

tanto em termos de eficácia, como daqui a dois meses ter cá as pessoas. 

E depois, eu volto a dizer: digam-me quantos municípios no Algarve 

(que são aqueles que a gente conhece) que tenham este tipo de serviço 

internamente. Digam-me quantos são.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) - «Ainda em relação ao quadro 

de pessoal: o Sr. Presidente não é Presidente de Câmara há 5 anos, o 

senhor já está aqui há 9 anos (oito e meio) e o seu antecessor dizia à 

boca cheia que esta Câmara não podia funcionar porque tinha pessoal a 

mais. Disse-o “n” vezes, mas nunca vi o Sr. Presidente contradizer 

aquilo que ele dizia. Ponto final, passado é passado, mas isto é a 

verdade dos factos. 

A minha preocupação… e eu compreendo que o senhor tenha que 

apresentar aqui um quadro orgânico a apontar para o futuro; agora 

quando eu vejo aqui secções que têm um chefe de secção e um 

funcionário, eu, de facto, fico preocupado. E depois vejo aqui a criação 

de novas secções, novas divisões, de Comunicação e de Marca… eu 

punha assim: de Comunicação, Marca e Campanha!  

Depois, vejo outras secções que têm: “unidade de imagem”, “unidade de 

marca”… esta é a minha crítica, e talvez o senhor tenha razão e eu 

esteja enganado e há aqui um fundo ou uma razão forte para abrir, no 

quadro orgânico, estas novas estruturas de comunicação e de marca, 

face às novas tecnologias; a comunicação hoje é importantíssima; a 

marca também é importante, portanto o senhor é capaz de ter razão, 

mas no meu subconsciente deixa-me algumas dúvidas. Mas como o 

quadro orgânico é para o futuro, eu espero que no futuro a Câmara 

tenha a capacidade de aglutinar tudo aquilo que o senhor prevê neste 

quadro orgânico.  
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Sabe porque é que eu fico satisfeito? É bom sinal: que há mais está 

capacidade, há mais dinheiro, que a Câmara está, de facto, a funcionar 

em pleno. 

Não vou discutir mais o facto de isto ser uma estrutura pesadíssima, 

mas eu podia perguntar assim (como já foi aqui levantado esta noite): 

vamos supor que o senhor para o ano tem capacidade para preencher 

todos os lugares, qual é o custo em termos financeiros? Qual é o custo 

que isto tem no Pessoal? A Câmara tem capacidade, não tem? Com o 

atual quadro financeiro que tem?  

Neste momento não tem capacidade para preencher todos os lugares 

que estão aqui previstos neste quadro orgânico. Não tem. Mas de futuro 

é capaz de ter, porque vai vir mais dinheiro. O senhor agora até vai ter 

uma tranche em relação ao IRS e em relação ao IVA, portanto o futuro é 

risonho para o senhor. Eu espero é que este futuro seja risonho para os 

cidadãos farenses e para a cidade de Faro. É isso que me preocupa. O 

senhor pode ganhar ou não ganhar, a mim o que me preocupa é a 

valorização da cidade de Faro que, neste momento, anda um bocado por 

baixo. Tenho dito.» 

O membro da A.M, Catarina Marques (CDU) - «É só um apontamento, 

porque de facto é curioso como é que o senhor presidente tem a 

capacidade de omitir, no seu discurso, alguns factos interessantes. 

Porque esta questão de dizer que não tem agora técnicos, que a 

proposta foi chumbada e isto agora é um problema, e que não pode 

contratar porque as pessoas só fazem 6 horas ou as pessoas só fazem 7 

horas, eu coloco aqui as seguintes questões: os professores, e tendo em 

consideração que falou na questão dos municípios, nós temos técnicos 

no Município de Faro que, a fazer o mesmo serviço, têm um contrato 

direto com a Câmara e recebem o dobro pelo mesmo trabalho que fazem 

aqui. E depois tenho outra questão, que é: então e os técnicos, das 

piscinas e de outros setores, que estão a cumprir um horário de 

trabalho de 35 horas, mas que continuam a recibos verdes? 

Obrigado.» 



Ata nº. 08                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   56 

06/07/2018 

 

O membro da A.M., Gameiro Alves (PSD) - «Eu não sou, normalmente, 

uma pessoa polémica e nesta Assembleia Municipal não quero ser, de 

maneira nenhuma. E portanto já sentiram há muito tempo que o 

Presidente da Câmara, Dr. Rogério Bacalhau, tem o apoio incondicional 

nas medidas que está a tomar relativamente ao concelho e às freguesias 

e a tudo o que envolve o município de Faro, portanto que ninguém 

tenha nenhumas dúvidas disso. Agora, quando se vem aqui apontar 

questões deste tipo, do pessoal, eu pergunto como é que os senhores 

não conseguem olhar para o que se está a assistir, a nível do país, de 

um Governo que governa sob a pressão constante do Bloco de Esquerda 

e do Partido Comunista para a Função Pública. Eu admiro-me como é 

que os senhores têm a coragem de vir aqui dizer isto. Ainda que eu, 

eventualmente, possa estar de acordo com algumas reivindicações, a 

nível médico, a nível dos professores, a nível de outras coisas… Agora, 

não se venha para aqui com estas questões de lana-caprina, quando a 

nível do país se passa muito pior do que, eventualmente, em Faro. Em 

Faro, o Presidente Bacalhau está a trabalhar pelo concelho e podem ter 

a certeza absoluta disso. Eu posso não estar de acordo, também eu, 

com alguma medida que ele tome ou não; agora, no conjunto do 

concelho, ele está a delinear uma política correta para o 

desenvolvimento futuro do concelho.  

Estamos disponíveis, repito, para que em conjunto, na Assembleia 

Municipal, se encontrem relativamente às grandes questões do 

concelho, como sejam a linha férrea, o porto comercial, o espaço aéreo, 

a campina, sobre estas questões nos entendamos na Assembleia 

Municipal. Agora, fora destas questões, que são questões da 

competência da Câmara e do Presidente da Câmara, não contem 

connosco para vos apoiar seja no que for. Disse.» 

O membro da A.M. Carlos Vargas (PS) - Só porque fui citado pelo seu 

Presidente. Ó senhor Presidente, eu não fiz nenhum processo de 

intenções nem insinuei coisa nenhuma e muito menos com pessoas 

suas familiares. Vamos lá ver, nem insinuei nada nem fiz nenhum 

processo de intenções, repito, e muito menos relativamente a familiares 

seus. Mas agora há uma coisa que é verdade: é que nesta casa não há 
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memória de um Executivo camarário ter tantas avenças partidárias. 

Atenção, não há memória. Eu não estou a insinuar nada, estou a 

constatar um facto.  

Agora há outra situação: o Sr. Presidente tem já a certeza das 

competências que vão ser descentralizadas para as autarquias; eu 

penso que é capaz de não ter tanta certeza. Ou já está decidido quais 

são as competências? O senhor já sabe quais são as competências que 

vão ser descentralizadas para as autarquias, nomeadamente a de Faro? 

Outra questão, e aproveitando o seu argumento de estar a fazer um 

reforço do quadro de pessoal face às novas funções que têm a ver com a 

descentralização, é um argumento muito válido, e que o senhor terá que 

aceitar, para dar mais um empregado à Junta de Freguesia de 

Conceição/Estoi, também em função da descentralização e para manter 

o jardim do Palácio de Estoi em condições, porque é uma zona turística 

importante, nobre que deve ser mantido com todo o cuidado, portanto 

aproveitando o seu argumento, era bom que também cedesse à 

reivindicação da Conceição de pôr lá mais um funcionário.  

Eu não estou a exigir nada. Só estou a exigir que o senhor ponha em 

prática o seu próprio argumento.»  

O membro da A.M. Goulart de Medeiros (CDU) - «Senhora presidente, 

eu presumo que seja uma das competências, um direito e uma 

obrigação de um deputado municipal exercer a crítica ao Executivo 

municipal e que portanto não se encontra ninguém perante o crime de 

lesa-majestade por criticar, digamos, a atuação do Executivo.  

Posto isto, eu posso até entender que tenha sido um lapso a intervenção 

do senhor Presidente da Câmara, há poucos minutos, em torno das 

piscinas. No fundo, o que o Sr. Presidente da Câmara veio dizer – e volto 

a dizer que pode ter sido um lapso da sua parte – o que veio dizer há 

pouco foi que se sente incompetente para gerir as piscinas públicas. 

Para bem de todos, espero que não seja verdade. E para bem de todo o 

nosso concelho, também espero que daqui a algum tempo não venha 

dizer que também se sente incompetente para gerir outros aspetos da 
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vida municipal. Volto a dizer: eu imagino que tenha sido um lapso do 

Sr. Presidente da Câmara a intervenção de há pouco.» 

A Presidente da Assembleia Municipal, em exercício - «Irei dar a 

palavra ao senhor Presidente da Câmara para responder às perguntas 

que foram colocadas e a seguir vamos passar a votação do ponto.» 

O Presidente da Câmara Municipal - «A Srª. Deputada Catarina diz 

que há funcionários que ganham o dobro, não percebi o que é que 

queria dizer com isto, mas penso que deve ser funcionários do quadro 

uns têm um vencimento outros têm outro, é isso não é? Não sei do que 

é que está a falar, mas eles aqui ganham o vencimento que está 

estipulado e que não é o presidente que o define.  

Essa era outra pergunta. Eu não quero entrar aqui em diálogo, mas é 

só para dizer que não temos recibos verdes.  

O Sr. Deputado Carlos Vargas disse que temos muitas avenças. Para 

sua informação, e o senhor sabe disto, só temos uma pessoa, que eu 

digo quem é: é o Dr. Luís Gomes, que é ex-Presidente da Câmara de Vila 

Real de Santo António e que está a fazer um trabalho excelente. É a 

única pessoa que eu tenho contratada. Mais ninguém. Pode dizer isso, 

toda a gente sabe, agora não diga é que são “tantas” por aí – é uma, 

uma ainda é singular. 

Que competências vamos ter… Olhe, de todas aquelas que estão em 

cima da mesa, digo-lhe que há algumas que ainda não estão fechadas 

com o Governo e talvez a única que não vá passar seja a Saúde, porque 

é aquela que nós temos mais dúvidas. Porquê? Porque não conseguimos 

perceber os valores que estão em causa. Só por isso. Todas as outras, 

durante o período de vigência, mais ano menos ano, vão cá chegar. 

Essa questão da Junta de Freguesia da Conceição/Estoi, eu acho que 

vocês deviam ler os documentos, porque o nome do senhor está lá. Já lá 

está. Pronto. É aquele que foi pedido, está lá no protocolo, leiam, é o 

último nome. Na proposta que foi retirada está lá escrito.  

E já agora digo-lhe uma coisa (não queria dizer, mas vocês picam-me e 

depois tenho que responder): sabe quantos funcionários da Câmara tem 
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a Junta de Montenegro? Um. Veja no protocolo, está lá escrito, é 

público para toda a gente que tem acesso às deliberações. Sabe quantos 

funcionários da Câmara tem a Junta de Santa Bárbara lá a funcionar? 

Está no protocolo também: um. É verdade ou não, Presidente Sérgio? 

Um. Sabe quantos funcionários da Câmara tem a Junta de Faro? Zero. 

Sabe quantos funcionários da Câmara tem a Junta da 

Conceição/Estoi? Oito, são funcionários da Câmara, pagos pela 

Câmara. 

Sabe que esses oito funcionários, tirando esse funcionário que está lá já 

escrito que irá passar a seguir se chegarmos a acordo com o Palácio de 

Estoi, os outros sete ficaram lá, mas não estão afetos, não têm razão 

nenhuma para lá estar, em relação às outras freguesias. Não tem nada 

a ver com as competências, é porque eles já lá estavam. À luz do quadro 

de hoje não há razão nenhuma para aqueles sete funcionários lá 

estarem. E estão lá muito bem, eu não digo o contrário, mas se fizer a 

comparação com as outras aqueles sete não deviam lá estar.» 

Não havendo mais intervenções, foi posto à votação o ponto nº. 16 da 

ordem de trabalhos, obtendo-se a seguinte votação 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 14 (10PSD/02CDS/01PPM/01MPT) 

Abstenções  –  14 (12PS/01BE/01PAN) 

Votos Contra – 03 (CDU) 

Este ponto foi aprovado por maioria, sendo o seguinte o texto da 

deliberação: 

“DELIBERAÇÃO 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre 

dos Paços do Município, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao Regulamento da Estrutura Orgânica da 

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

solicitado no ofício n.º 008558, de 19/06/2018, da Câmara Municipal 

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

Votos a favor – 14 (10PSD/02CDS/01PPM/01MPT) 

Abstenções  –  14 (12PS/01BE/01PAN) 

Votos Contra – 03 (CDU) 

Aprovado por maioria.” 

 

Ponto nº. 17 

Criação da Comissão de Acompanhamento de auditoria à Ambifaro 

A Presidente da Assembleia Municipal, em exercício - «Peço à 

bancada do Partido Socialista que apresente o último ponto.» 

O membro da Assembleia Municipal, Carlos Alberto (PS) - «De acordo 

com a proposta que foi apresentada na última assembleia municipal e 

que foi aprovada, os grupos municipais hoje vão propor a designação 

dos seus elementos para compor esta comissão que vai acompanhar a 

fiscalização à Ambifaro.» 

 Texto da   “Proposta de Criação de Comissão de Acompanhamento 

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

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

setembro, na sua redação atual, compete à Assembleia Municipal 

deliberar sobre a constituição de comissões; 

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

serem constituídas Comissões, e de estas serem propostas, por 

iniciativa de qualquer Membro Municipal ou por Grupo Municipal; 

3. A composição da Comissão deverá permitir o cumprimento das 

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

forças políticas com assento na Assembleia Municipal; 

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

representantes não é impeditivo do funcionamento das Comissões, nos 

termos regimentais, de acordo com o estatuído no nº 2 do artigo 74º; 
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5. Qualquer Membro Municipal poderá participar nas Comissões de que 

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

estipulado no nº 1 do artigo 78º do Regimento. 

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

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

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

do Regimento), propõe o Grupo Municipal do PS que a Assembleia 

Municipal delibere aprovar: 

a) A constituição de uma Comissão de acompanhamento à auditoria 

a realizar à AMBIFARO, EM, desde a data do início da sua exploração 

em fusão, por incorporação, com o Mercado Municipal e até 31 de 

dezembro de 2017, aprovada em reunião de sessão de Assembleia 

Municipal, realizada em 29 de junho de 2018; 

b) Cada Grupo Municipal deve indicar um representante efetivo e 

respetivo suplente; 

c) Os nomes dos representantes, efetivo e suplente, deverão ser 

enviados à Mesa da Assembleia até dia 13 de julho de 2018, pelo Grupo 

Municipal respetivo; 

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

será feita em função da representação proporcional dos Grupos 

Municipais; 

e) A posse da Comissão deverá realizar-se até ao dia 20 de julho de 

2018. 

Faro, 6 de julho de 2018 

O Grupo Municipal do Partido Socialista” 

O membro da Assembleia Municipal, Goulart de Medeiros (CDU) – 

Pedido de esclarecimento - «Nessa proposta está contemplado que 

cada grupo municipal apresentará um efetivo e um suplente. Há grupos 

municipais que só têm um elemento, portanto a pergunta que eu iria 

fazer é se, quando se fala na indicação, se está a falar dos deputados 

que estão em “efetividade de funções”, ou se pode ser também a 

indicação de outros que já tenham tomado posse?» 
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A Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Todos 

aqueles que já tomaram posse, obviamente. 

Vamos então votar a constituição desta comissão.» 

Votação 

Votos a favor - 31 

Votos contra – 00 

Abstenções –  00 

A comissão foi aprovada por unanimidade. 

 

Esgotada a ordem de trabalhos e não havendo mais nada a tratar, a Srª. 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício, declarou encerrada a 

sessão. 

 

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                      
 

     

 

   

 

 

 

  

 


