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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FARO REALIZADA NO DIA 29 
DE JUNHO DE 2011  
 

No dia vinte e nove de Junho de dois mil e onze, no Edifício dos Paços do 

Município e Salão Nobre, reuniu pelas catorze horas e trinta minutos, a Câmara 

Municipal de Faro sob a Presidência do Sr. Eng. José Macário Correia e com a 

presença dos seguintes Vereadores: Dr. Rogério Bacalhau; Eng.ª Cristina Ferreira; 

Arqt.ª Teresa Correia; Dra. Dulce Diogo; Dra. Alexandra Gonçalves; Dr. João 

Marques; Paulo Santos e Dra. Ana Linhares, sendo que a Dra. Ana Linhares tomou 

posse, exclusivamente para a presente reunião, em substituição do Sr. Vereador Dr. 

José Apolinário, o qual faltou justificadamente. 

Declarada aberta a reunião, passou a Câmara Municipal a tratar do seguinte: 

INFORMAÇÕES 
O Sr. Presidente da Câmara deu conhecimento do acordo celebrado entre o 

Município de Faro e a Ambifaro – Agência para o Desenvolvimento Económico 

de Faro, E.M., através do qual ficou revogada a relação contratual estabelecida 

com a celebração de um protocolo para cedência do direito ao uso, gozo e fruição 

de uma parcela de terreno do prédio urbano sito em Vale Carneiros, freguesia da Sé, 

em Faro, com efeitos a partir de Janeiro de 2012. Dão-se aqui como fielmente 

transcritos para todos os efeitos legais os termos do acordo referido anteriormente. 

132/11 
CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA A CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO 
PÚBLICO DE TRANSPORTES COLECTIVOS URBANOS DE 
PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE FARO E OBRA PÚBLICA DE 
ESTAÇÃO (TERMINAL RODOVIÁRIO) - RATIFICAÇÃO DO 
DESPACHO N.º 22/2011/CM - PROPOSTA N.º 129/2011/CM 
Pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal foi presente a Proposta n.º 129/2011/CM 

acerca do assunto em título, a qual se anexa a esta acta como documento n.º 1 e 

dela faz parte integrante, assim como o despacho n.º 22/2011/CM. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 

129/2011/CM, ratificando-se assim o despacho n.º 22/2011/CM, efectuado pelo Sr. 

Presidente da Câmara na data de 15 de Junho de 2011. 

Pelos Srs. Vereadores do P.S. foi presente a declaração de voto anexa. 
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Seguidamente passa-se a transcrever a declaração de voto referenciada no parágrafo 

anterior: 

“Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, votam a favor da ratificação do 

despacho 22/2011/CM, atendendo à informação do júri do procedimento do 

concurso, anexa à proposta.” 

133/11 
AJUSTE DIRECTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 
TRANSFERÊNCIA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR 
CONDICIONADO NO PALÁCIO DO CAPITÃO MOR, GALERIA TREM E 
EDIFÍCIO DOS BOMBEIROS MUNICIPAIS EM FARO, MEDIANTE 
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO - PROPOSTA N.º 132/2011/CM 
Sobre o assunto referido em epígrafe foi pelo Sr. Presidente da Câmara presente a 

Proposta n.º 132/2011/CM, cujo texto da mesma se anexa a esta acta como 

documento n.º 2 e dela faz parte integrante. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 

132/2011/CM. 

134/11 
ALTERAÇÃO AO PDM DE FARO - SUPRESSÃO DE CORREDOR 
FERROVIÁRIO - PROPOSTA N.º 133/2011/CM 
No que se refere à alteração do PDM de Faro com vista à supressão de corredor 

ferroviário foi pela Sra. Vereadora do Urbanismo e Infraestruturas, Arqt.ª Teresa 

Viegas Correia presente a Proposta n.º 133/2011/CM, a qual se anexa a esta acta 

como documento n.º 3 e dela faz parte integrante 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 

133/2011/CM. 

Pelos Srs. Vereadores do P.S. foi apresentada a declaração de voto anexa. 

Passa-se a reproduzir a declaração de voto referida no parágrafo imediatamente 

anterior: 

“Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam a favor, recomendando que se 

desenvolvam esforços no sentido da implementação de um metro de superfície, no 

actual corredor ferroviário, que contorna a cidade na confluência com a Ria 

Formosa, melhorando por esta via, o acesso da população aos vários núcleos/pontos 

de ligação da cidade, que o corredor serve.” 

135/11 
ALTERAÇÃO AO PDM DE FARO - REGULARIZAÇÃO DE PEDREIRAS 
EXISTENTES - PROPOSTA N.º 134/2011/CM 
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No âmbito da alteração ao PDM de Faro com vista à regularização das pedreiras 

existentes no concelho, foi pela Sra. Vereadora do Urbanismo e Infraestruturas, 

Arqt.ª Teresa Viegas Correia, presente a Proposta n.º 134/2011/CM, a qual se anexa 

esta acta como documento n.º 4 e dela faz parte integrante. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 

134/2011/CM. 

Pelos Srs. Vereadores eleitos pelo P.S. foi apresentada a declaração de voto anexa. 

Passa-se seguidamente a transcrever a declaração de voto mencionada no parágrafo 

anterior: 

“Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam a favor, com base na 

informação da Directora Técnica da Equipa Multidisciplinar de Revisão do PDM, 

pese embora se considere que a alteração/revisão do PDM nesta matéria deveria 

abranger todas as áreas passíveis no futuro, de exploração.” 

136/11 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS E 
DE COMUNICAÇÕES - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO - PROPOSTA 
N.º 135/2011/CM 
Relativamente à aquisição de serviços para equipamentos informáticos e de 

comunicações foi pelo Sr. Vereador dos Sistemas de Informação e Comunicações, 

Paulo Santos, presente a Proposta n.º 135/2011/CM, a qual se anexa a esta acta 

como documento n.º 5 e dela faz parte integrante. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 

135/2011/CM, com introdução das sugestões apresentadas pelos Srs. Vereadores 

do P.S. no sentido de abrir, a todo o mercado concorrencial, o procedimento. 

137/11 
DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL - 
PROCESSO DE OBRAS N.º 937/2008 - PROPOSTA N.º 136/2011/CM 
Sobre o assunto referido em epígrafe foi pela Sra. Vereadora do Urbanismo e 

Infraestruturas, Arqt.ª Teresa Viegas Correia, presente a Proposta n.º 136/2011/CM, 

cujo texto da mesma se anexa a esta acta como documento n.º 6 e dela faz parte 

integrante. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 

136/2011/CM. 

138/11 
6.ª, 7.ª E 8.ª MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E 5.ª, 6.ª E 7.ª ÀS 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2011 - PROPOSTA N.º 137/2011/CM 
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No âmbito das alterações orçamentais em título foi pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal presente a Proposta n.º 137/2011/CM, a qual se anexa a esta acta como 

documento n.º 7 e dela faz parte integrante. 

O termos dos documentos anexos à proposta em apreço dão-se aqui como fielmente 

reproduzidos para todos os efeitos legais. 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a proposta n.º 137/2011/CM. 

Abstenção dos Srs. Vereadores eleitos pelo P.S. por se tratar de um acto de gestão 

corrente. 

139/11 
PROPOSTA DE PREÇOS DE VENDA DE PUBLICAÇÕES COM 
DESCONTOS DE 40% - PROPOSTA N.º 138/2011/CM 
Pela Sra. Vereadora da Cultura, Dra. Alexandra Rodrigues Gonçalves, foi presente 

a Proposta n.º 138/2011/CM, a qual se anexa a esta acta como documento n.º 8 e 

dela faz parte integrante. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 

138/2011/CM. 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
Declarada encerrada a Ordem de Trabalhos, nos termos do disposto no n.º 5 do art.º 

84º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, assim como do Regimento da Câmara Municipal de Faro (n.º 2, do 

Art.º 16º) foi pelo Sr. Presidente da Câmara dada a palavra aos seguintes munícipes: 

- Maria Magda Marien; 

- Célia Brito; 

- Jorge Bandarra; 

- Mariane Grah 

- Manuel Francisco Gonçalves Mestre; 

- António Mateus. 

Das intervenções dos munícipes em apreço foi feita uma síntese que se anexa à 

presente acta como documento n.º 9. 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANEXOS À PRESENTE ACTA E QUE 
DELA FAZEM PARTE INTEGRANTE 
Documento n.º 1: Proposta n.º 129/2011/CM – Concurso público internacional 

para a celebração de contrato administrativo de concessão de serviço público de 

transportes colectivos urbanos de passageiros no Município de Faro e obra pública 

de estação (Terminal Rodoviário) – Ratificação do Despacho n.º 22/2011/CM; 

Documento n.º 2: Proposta n.º 132/2011/CM - Ajuste directo da prestação de 

serviços para a transferência e instalação de equipamentos de ar condicionado no 
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Palácio do Capitão-Mor, Galeria Trem e Edifício dos Bombeiros Municipais em 

Faro, mediante a celebração de um contrato; 

Documento n.º 3: Proposta n.º 133/2011/CM - Alteração ao PDM de Faro – 

Supressão do Corredor Ferroviário; 

Documento n.º 4: Proposta n.º 134/2011/CM - Alteração ao PDM de Faro – 

Regularização de pedreiras existentes; 

Documento n.º 5: Proposta n.º 135/2011/CM - Aquisição de serviços para 

equipamentos informáticos e de comunicações – Parecer prévio vinculativo; 

Documento n.º 6: Proposta n.º 136/2011/CM - Desafectação de parcela do domínio 

público municipal – Processo de Obras n.º 937/2008; 

Documento n.º 7: Proposta n.º 137/2011/CM - 6.ª, 7.ª e 8.ª Modificação ao 

Orçamento e 5.ª, 6.ª e 7.ª às Grandes Opções do Plano de 2011; 

Documento n.º 8: Proposta n.º 138/2011/CM - Proposta de preços de venda de 

publicações com descontos de 40%; 

Documento n.º 9: Síntese das intervenções efectuadas pelos munícipes no período 

destinado ao público. 

ENCERRAMENTO 
Para constar e legais efeitos se lavrou a presente acta, cujos textos das deliberações 

na mesma mencionados foram aprovados em minuta nos termos dos n.
os

 3 e 4 do 

art. 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, a qual depois de lida e aprovada vai ser assinada. 

E eu, Natércia Gonçalves, Técnica Superior do Serviço de Apoio a Reuniões que a 

redigi sob a responsabilidade da Secretária das Reuniões da Câmara Municipal em 

Regime de Substituição. 

O Presidente, 

       Eng. José Macário Correia 

Os Vereadores, 

 Dr. Rogério Bacalhau 

 Eng.ª Cristina Ferreira 

 Arqt.ª Teresa Correia 

 Dra. Dulce Diogo 

 Dra. Alexandra Gonçalves 

 Dr. João Marques 

 Sr. Paulo Santos 

 Dra. Ana Linhares 

A Secretária das Reuniões em regime de  

Substituição, 

       Natércia Gonçalves 
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ANEXOS: 

Documento n.º 1 
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Documento n.º 2 
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Documento n.º 3 
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Documento n.º 4 
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Documento n.º 5 
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Documento n.º 6 
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Documento n.º 7 
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Documento n.º 8 
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Documento n.º 9:  
 
Síntese das intervenções efectuadas pelos munícipes no período destinado ao 
público 
 

Maria Magda Marien 

A munícipe em apreço no âmbito da sua intervenção apresentou um documento que 

leu na presente reunião e cujo teor se passa a transcrever: 

“Estamos aqui na qualidade de residentes, há mais de 18 anos, no Cerro Manuel 

Viegas, Azinheiro, Estoi e ainda enquanto proprietários dos prédios em que 

residimos e onde desenvolvemos as nossas actividades turístico/comerciais, tudo 

dentro da mais estrita legalidade. 

Há já vários anos que vimos apresentando reclamações à Câmara Municipal de 

Faro, e à CCDR Algarve, relativamente à exploração ilegal de uma pedreira no 

Cerro Manuel Viegas, por parte da empresa Algarcava, Lda. 

As reclamações apresentadas foram completamente ignoradas pela Câmara 

Municipal, que com a sua inércia permitiu que a exploração da referida pedreira 

situada em plena Reserva Ecológica Nacional não só prosseguisse, como se 

intensificasse ao longo destes últimos anos, com a total complacência da Câmara 

Municipal de Faro. 

Mais, a referida pedreira para além de funcionar de forma completamente ilegal, 

uma vez que não dispõe de qualquer licença, nem sequer cumpre as mais 

elementares regras de funcionamento nomeadamente em matéria de ruído e da 

poluição atmosférica associada ao trânsito de pesados. 

Apesar disto, e recentemente, tivemos conhecimento que a Câmara Municipal 

pretende legalizar aquela pedreira não hesitando sequer em recorrer à alteração 

do PDM para esse efeito, ao arrepio da lei, designadamente do PROTAL. 

Assim, queremos expressar e registar a nossa indignação e total oposição 

relativamente ao desencadear do procedimento de alteração do PDM, com vista à 

legalização daquela pedreira, agendada para a presente reunião. 

Não queremos deixar de informar a Câmara Municipal de Faro de que já 

desencadeámos os competentes mecanismos legais com vista ao encerramento 

daquela pedreira e à reposição daquela legalidade, lamentando desde já que, face 

à conduta omissiva das entidades oficiais, tenham que ser os particulares a velar 

pelo cumprimento da lei. 

De qualquer modo queremos deixar aqui bem claro que já deu entrada no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Loulé uma providência cautelar com vista a fazer cessar 

de imediato aquela exploração ilegal e bem assim impedir a Câmara Municipal de, 

ao arrepio da lei, legalizar essa pedreira. 

Na sequência desta providência cautelar será interposta também uma acção 

administrativa destinada a fazer cessar em definitivo a exploração ilegal da 

pedreira e ainda a impedir a Câmara Municipal de proceder à respectiva 

legalização. 
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Queremos ainda deixar bem claro que não iremos baixar os braços na luta pela 

defesa do nosso direito à qualidade de vida e a um ambiente saudável, direitos 

esses que são constitucionalmente protegidos.” 

 

Célia Brito 

A munícipe em apreço na qualidade de Advogada dos munícipes presentes nesta 

reunião, os quais são contra a regularização da pedreira existente no Cerro Manuel 

Viegas – Algarcava, Lda., referindo que a pedreira em questão funciona de forma 

ilegal e não cumpre as regras básicas de funcionamento, designadamente em 

matéria de ruído e poluição atmosférica associada ao trânsito de pesados.  

Informou também que já deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé 

uma providência cautelar com o objectivo de impedir a Câmara Municipal de Faro 

de regularizar a situação daquela pedreira, bem como fazer cessar o seu 

funcionamento. 

Mais referiu que uma alteração ao PDM não serve para legalizar este tipo de 

situações, só uma revisão do PROTAL permitiria resolver este tipo de questões. 

Perante as exposições apresentadas sobre esta matéria, às quais o Sr. Presidente da 

Câmara respondeu devidamente referindo que vamos procurar resolver a situação 

das pedreiras defendendo os direitos e interesses da população. Para o efeito vamos 

procurar o apoio da G.N.R. e da Fiscalização da C.M.F., com o objectivo de que as 

regras de funcionamento sejam cumpridas. 

 

Jorge Bandarra 

O munícipe em causa apresentou na presente reunião o seguinte requerimento: 

“Jorge Manuel Marreiros Bandarra, residente na Estrada da Penha 157 2.º 8005-

133 Faro, vem junto de V. Exa. expor o seguinte: 

a) No dia 22 de Junho de 2011 pela 12,30 estive presente na secção de obras da 

Câmara Municipal de Faro afim de consultar um processo, ao qual me foi 

exigido pela funcionária de serviço, o registo em documento da minha 

identificação e o motivo do pedido de consulta. 

b) Não me foi permitido a consulta por ausência de responsável pelo deferimento. 

c) Fui informado que só a partir das 14,00 estaria alguém presente. 

d) Pelas 14,39 recebi um telefonema após o qual foi identificado que durante 16 

minutos, me ameaçou contra a integridade física e utilizando uma linguagem 

ofensiva, violando o direito de liberdade e garantias. 

e) O registo do número de telefone é pertença de uma empresa em cujo órgão de 

gestão está designado um elemento que exerce funções na Câmara Municipal 

de Faro. 

Considerando que o Presidente da Câmara Municipal de Faro é civilmente 

responsável em forma solidária com os funcionários, por acções ou omissões 

praticadas no exercício das suas funções de que resulte violação dos direitos, 

liberdades e garantias ou prejuízo para outrem. 

Requeiro a V. Exa.: 
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Que seja elaborado um inquérito afim de se referenciar o funcionário que passou a 

informação da minha presença e do interesse na consulta do projecto de obras.” 

 

Mariane Grah 

O presente munícipe referiu sobre o assunto da regularização de pedreiras existentes 

no concelho que não é correcto falar de pequenas explorações, quando 

efectivamente se trata de grandes áreas de exploração, que estão a destruir o Monte 

do Peral. Trata-se verdadeiramente de uma situação de ameaça para a saúde pública, 

uma vez que se está a sujeitar as pessoas ao ruído permanente e à poeira constante. 

 

Manuel Francisco Gonçalves Mestre  

O munícipe em apreço usando um discurso bastante confuso solicitou para ser 

retirado da Horta da Areia, n.º 13, referindo que aquela zona é um “pandemónio”.  

Da exposição do munícipe não se conseguiu perceber bem quais eram as suas 

queixas, devido à forma desordenada como as expôs, sendo que o mesmo 

apresentava sinais de embriaguez. Ficou a ideia de que o munícipe seria funcionário 

da autarquia. 

 

António Mateus 

O presente munícipe referiu que é preciso dar mais atenção às questões de ordem 

social, solicitando ao Sr. Presidente da Câmara que alerte o Governo para esta 

situação. 

Mais referiu que as pessoas vivem em muito más condições no Bairro da Horta da 

Areia. Acrescentou que os Braciais seria uma alternativa, no entanto parece que 

uma alternativa a muito longo prazo. 

Relativamente ao armazém ilegal existente no Sitio dos Virgílios, perguntou se 

efectivamente existe vontade de responsabilizar e prosseguir com esta situação com 

vista ao seu esclarecimento. 

Numa das últimas reuniões de Câmara públicas o munícipe António Mateus referiu 

que um funcionário da autarquia do Serviço de Fiscalização estaria em serviço num 

bar da cidade alcoolizado. Perante a exposição o Sr. Presidente solicitou ao 

munícipe que lhe entregasse, posteriormente, por escrito o nome, dia e horas em que 

o funcionário estava no bar para que pudessem averiguar a situação. Na reunião de 

hoje o Sr. Presidente solicitou, novamente, ao Sr. António Mateus que lhe 

fornecesse os dados em questão. Tendo o Sr. António Mateus respondido que o 

nome do funcionário é Sérgio, pelas 22:00 horas no Bar Conselheiro, quanto ao dia, 

disse não se recordar mas que tem escrito num papel em casa. 

 


