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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FARO REALIZADA NO DIA 23 
DE FEVEREIRO DE 2011  
 

No dia vinte e três de Fevereiro de dois mil e onze, no Edifício dos Paços do 

Município e Salão Nobre, reuniu pelas dezassete horas, a Câmara Municipal de 

Faro sob a Presidência do Sr. Eng.º José Macário Correia e com a presença dos Srs. 

Vereadores: Dr. Rogério Bacalhau; Eng.ª Cristina Ferreira; Arqt.ª Teresa Correia; 

Dra. Dulce Diogo; Dra. Alexandra Gonçalves; Dr. João Marques; Sr. Paulo Santos e 

Dra. Ana Linhares, tendo faltado justificadamente o Sr. Vereador Dr. José 

Apolinário. 

A Dra. Ana Linhares tomou posse como Vereadora, exclusivamente, para a presente 

reunião em substituição do Sr. Vereador Dr. José Apolinário. 

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

INFORMAÇÕES 
- Obras da Escola da Lejana e Pavilhão Gimnodesportivo 

A Sra. Vereadora Eng.ª Cristina Ferreira questionou o Sr. Presidente da Câmara 

acerca da obra da Escola da Lejana e do Pavilhão Gimnodesportivo, ao que o Sr. 

Presidente respondeu que a obra da Escola da Lejana, devido ao seu valor 

expressivo, tem que ser objecto de repartição de encargos, devendo a obra ser 

iniciada dentro de um mês e meio. Acerca do Pavilhão Gimnodesportivo referiu que 

chegou à Câmara um pedido de esclarecimentos, para o qual se está a preparar 

resposta. 

- Correspondência recebida pelos Srs. Vereadores eleitos pelo P.S. 

Pelo Sr. Vereador Dr. João Marques foi referido que os Vereadores da oposição não 

recebem a correspondência que lhes é dirigida para a Câmara no tempo certo, sendo 

que muitas vezes os convites já estão fora do prazo. Tendo o Sr. Presidente 

respondido que é preciso encontrar uma solução para esta questão, a qual passa por 

designar um funcionário que ficará encarregado de fazer a mediação entre a Câmara 

e os Vereadores da oposição. 

- Mercado Municipal de Faro 

O Sr. Vereador Dr. João Marques referiu ainda, relativamente ao Mercado 

Municipal de Faro que, estão a ser praticados por parte da administração deste uma 

série de actos que se duvida sejam de uma instituição de bem. Mais referiu possuir 

documentação que demonstra que a gestão não está a ser feita correctamente no que 
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toca aos operadores, sendo mesmo prejudicial quer para o Mercado Municipal quer 

para a Câmara Municipal. 

- Delimitação entre os concelhos de Faro e Loulé 

Sobre esta questão o Sr. Vereador Dr. João Marques perguntou se existe ligação 

com Loulé para resolução desta matéria e se ambos os municípios estão a trabalhar 

no mesmo sentido. Tendo o Sr. Presidente respondido que este assunto tem 

evoluído mais devagar do que era suposto, continuamos a aguardar por um relatório 

que está a tardar. 

- Redução da época balnear/2011 

Os Srs. Vereadores da oposição questionaram a decisão de redução da época 

balnear, uma vez que está em causa a segurança das pessoas. O Sr. Presidente 

respondeu que tal facto se deveu à constatação de que o período mais relevante em 

termos de frequência das praias é efectivamente entre 15 de Junho e 15 de 

Setembro, sendo que a alteração do período oficial de época balnear não obsta a que 

se leve a cabo uma permanente monitorização das necessidades e avaliação do grau 

de perigosidade, de forma a assegurar vigilância quando conveniente. Caso seja 

necessário fazer algum reajustamento para os primeiros quinze dias de Junho será 

feito. 

O Sr. Vereador Paulo Santos mencionou que é de salientar que a área de vigilância 

na Praia de Faro irá duplicar, ou seja, vamos ter 6 postos de vigia. 

24/11 
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS - PROPOSTA N.º 
24/2011/CM 
No âmbito da atribuição de diversos apoios financeiros por parte da autarquia foi 

pela Sra. Vereadora da Acção Social/Cultura, Dra. Alexandra Rodrigues Gonçalves, 

presente a proposta n.º 24/2011/CM, a qual se anexa a esta acta como documento 

n.º 1 e dela faz parte integrante. 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a Proposta n.º 24/2011/CM. 

Abstenção dos Srs. Vereadores eleitos pelo P.S., os quais apresentaram a 

declaração de voto anexa. 

Seguidamente passa-se a transcrever a declaração de voto supra referida: “Os 

Vereadores eleitos pelo P.S. votam na abstenção apenas para não penalizar as 

instituições e associações que se pretende apoiar com este documento. 

No entanto tecemos as seguintes considerações: 
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- Existe desarticulação entre Vereadores dos diversos pelouros atendendo a que as 

propostas apresentadas, inseridas em âmbitos diferentes, têm uma única signatária 

proponente. 

- Não estão a ser aplicadas as Normas de Apoio às Instituições aprovadas pela 

maioria do executivo. 

Assim, consideram os Vereadores eleitos pelo P.S. que esta proposta apresenta total 

ausência de planificação, atendendo a que nos encontramos no início do ano, 

resultando em apoios pontuais passíveis de gerar desigualdades e consideram que 

deverá haver uma politica concertada, planificada nas diferentes áreas / sectores, 

assente num conhecimento prévio das necessidades reais das instituições e 

expressas nas candidaturas a que estão obrigadas nos termos das normas municipais 

em vigor.”  

25/11 
ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE LIVROS INFANTIS E CASSETES VHS DA 
FUNDAÇÃO ANTÓNIO SILVA LEAL - PROPOSTA N.º 25/2011/CM 
No que se refere à aceitação da doação de livros infantis e cassetes VHS da 

Fundação António Silva Leal para integração no Gabinete de Bairro sito na 

Urbanização Municipal de Santo António do Alto, foi pela Sra. Vereadora da Acção 

Social, Dra. Alexandra Rodrigues Gonçalves, presente a proposta n.º 25/2011/CM, 

a qual 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 

25/2011/CM. 

26/11 
ALTERAÇÃO AO PDM DE FARO - SUPRESSÃO DO CORREDOR 
FERROVIÁRIO - PROPOSTA N.º 26/2011/CM 
No seguimento da informação técnica de 16/02/2011, que se anexa como 

documento n.º 3, foi presente pela Sra. Vereadora do Urbanismo e Infraestruturas, 

Arqt.ª Teresa Correia, a proposta n.º 26/2011/CM, referente à alteração do PDM de 

Faro – supressão do corredor ferroviário, a qual se anexa a esta acta como 

documento n.º 4 e dela faz parte integrante. 

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

26/2011/CM, sendo que os Srs. Vereadores do P.S. apresentaram a declaração de 

voto anexa. 

De seguida passa-se a transcrever a declaração de voto referida no parágrafo 

imediatamente anterior: “Os Vereadores eleitos pelo P.S. votam a favor desta 

proposta de acordo com a informação técnica.” 
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27/11 
ADENDA AO CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO COM O 
GRUPO DESPORTIVO DE MATA LOBOS - PROPOSTA N.º 27/2011/CM 
Pelo Sr. Presidente da Câmara foi presente a proposta n.º 27/2011/CM, relativa à 

efectivação de adenda ao contrato de comodato celebrado com o Grupo Desportivo 

de Mata Lobos, a qual se anexa a esta acta como documento n.º 5 e dela faz parte 

integrante.  

Os termos da adenda a que se refere a proposta em apreço dão-se aqui como 

fielmente transcritos para todos os efeitos legais. 

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

27/2011/CM. 

28/11 
PROJECTO DE REGULAMENTO DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO 
DO MUNICÍPIO DE FARO - PROPOSTA N.º 28/2011/CM 
No âmbito da elaboração do projecto de Regulamento de Trânsito e Estacionamento 

do Município de Faro, foi pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal presente a 

proposta n.º 28/2011/CM, a qual se anexa a esta acta como documento n.º 6 e dela 

faz parte integrante. 

O teor do projecto de regulamento em causa dá-se aqui como fielmente reproduzido 

para todos os efeitos legais. 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a Proposta n.º 28/2011/CM, 

a qual obteve a seguinte votação: 5 votos a favor por parte dos Srs. Vereadores 

eleitos pelo P.S.D. e 4 abstenções com declaração de voto, por parte dos Srs. 

Vereadores eleitos pelo P.S.. 

De seguida transcreve-se a declaração de voto referenciada no parágrafo anterior: 

“Os Vereadores eleitos pelo P.S. votam na abstenção esta proposta porque 

consideram que nada acrescenta à legislação existente sobre a matéria.”  

29/11 
APETRECHAMENTO TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS E.B.1 E JARDINS 
DE INFÂNCIA - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS E TECNOLÓGICOS 
- PROPOSTA N.º 29/2011/CM 
Sobre o assunto em título foi pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Rogério Bacalhau Coelho, presente a proposta n.º 29/2011/CM, a qual se anexa a 

esta acta como documento n.º 7 e dela faz parte integrante. 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a Proposta n.º 29/2011/CM, 

com a seguinte votação: 
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Votos a favor – 5, pelos Srs. Vereadores do P.S.D.; 

Votos contra – 3 pelos Srs. Vereadores do P.S., com declaração de voto. 

A Vereadora Dra. Dulce Diogo não votou a presente proposta. 

Seguidamente passa-se a transcrever o teor da declaração de voto referida 

anteriormente: “Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, votaram contra a 

proposta por considerarem que: 

-estando o Município em processo de avaliação de proposta de reequilíbrio 

financeiro, tendo como compromisso um acordo a 20 anos, deverão todas as 

matérias relacionadas com investimento serem bem programadas e justificadas 

através de um levantamento criterioso das reais necessidades. Não deve o 

Município substituir a redução de custos imediatos, por um aumento de 

despesa/compromissos a longo prazo, 

-o apetrechamento tecnológico das EB1 e Jardins de Infância não é prioritário, já 

que as escolas se debatem com outras necessidades mais prementes, nomeadamente 

falta de pessoal não docente com um perfil adequado às suas funções de 

acompanhamento e vigilância das crianças e alunos.  

-face aos actos de gestão do actual executivo de redução de pessoal não docente 

com a argumentação da necessidade de reduzir custos e sua substituição por 

assistentes operacionais não adequados ao desempenho de funções em ambiente 

educativo, não se compreende um investimento, na área informática, com um valor 

que seria suficiente para manter os funcionários necessários às escolas. 

-não ficou demonstrado que esta proposta de investimento tenha sido preparada a 

partir da consulta às necessidades efectivas das escolas.” 

30/11 
1.ª E 2.ª MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO, 1.ª ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO E 1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL / 2011 - PROPOSTA N.º 
30/2011/CM 
Pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal foi presente a proposta n.º 30/2011/CM 

sobre o assunto em título, a qual se anexa a esta acta como documento n.º 8 e dela 

faz parte integrante. 

Os termos dos documentos que se encontram anexos à proposta supra referenciada 

dão-se aqui como fielmente reproduzidos para todos os efeitos legais. 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a Proposta n.º 30/2011/CM, 

com a seguinte votação: 5 votos a favor pelos Srs. Vereadores do P.S.D. e 

abstenção dos Srs. Vereadores do P.S. 
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31/11 
PARECER GENÉRICO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROPOSTA N.º 31/2011/CM 
Relativamente ao assunto em título foi pelo Sr. Presidente da Câmara presente a 

proposta n.º 31/2011/CM, a qual se anexa a esta acta como documento n.º 9 e dela 

faz parte integrante. 

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

31/2011/CM. 

32/11 
PROPOSTA PARA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO E TABELA DE 
TAXAS DO MUNICÍPIO DE FARO - PROPOSTA N.º 32/2011/CM 
Presente pelo Sr. Presidente da Câmara a proposta n.º 32/2011/CM com vista à 

realização de uma alteração pontual ao Regulamento e Tabela de Taxas do 

Município de Faro, a qual se anexa a esta acta como documento n.º 10 e dela faz 

parte integrante. 

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

32/2011/CM. 

33/11 
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE 
ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA NA CIDADE 
DE FARO - PROPOSTA N.º 33/2011/CM 
No âmbito do concurso público para a concessão de exploração de zonas de 

estacionamento de duração limitada na cidade de Faro foi pelo Sr. Presidente da 

Câmara Municipal presente a proposta n.º 33/2011/CM, a qual se anexa a esta acta 

como documento n.º 11 e dela faz parte integrante. 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a Proposta n.º 33/2011/CM, 

com a seguinte votação: 5 votos a favor pelos Srs. Vereadores do P.S.D. e 4 

abstenções pelos Srs. Vereadores do P.S., com declaração de voto. 

De seguida transcreve-se a declaração de voto referida no parágrafo anterior: 

“Os Vereadores eleitos pelo P.S. votam na abstenção a proposta, alertando para o 

facto de as condições gerais expressas na proposta serem insuficientes face aos 

elementos que deverão ser submetidas à concorrência. 

Recomendam ainda que sejam submetidas à aprovação da Assembleia Municipal, 

os elementos instrutórios do processo, por ser este o órgão competente sobre todos 

os actos administrativos a praticar relativamente à matéria em causa.” 

34/11 
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ALTERAÇÃO PONTUAL AO REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARO - 
PROPOSTA N.º 34/2011/CM 
Presente pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal a proposta n.º 34/2011/CM com 

vista à alteração pontual ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais 

da Câmara Municipal de Faro, a qual se anexa a esta acta como documento n.º 12 e 

dela faz parte integrante. 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a Proposta n.º 34/2011/CM. 

Abstenção dos Srs. Vereadores do P.S.. 

35/11 
ALTERAÇÃO PONTUAL AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA DA CIDADE DE FARO - 
PROPOSTA N.º 35/2011/CM 
No que se refere à alteração pontual ao Regulamento Municipal de Estacionamento 

de Duração Limitada da Cidade de Faro, foi pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal presente a proposta n.º 35/2011/CM, a qual se anexa a esta acta como 

documento n.º 13 e dela faz parte integrante. 

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

35/2011/CM, com a seguinte adequação: 

1) Zona de estacionamento A será decomposta em subzonas que permitam a 

emissão dos cartões de estacionamento dentro das referidas subzonas; 

2) Incluir a Rua Ramalho Ortigão, a zona da Horta do Ferragial e a Rua Franklim 

Marques para efeitos de concessão de cartão de estacionamento para residentes. 

36/11 
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO LOCAL REFERENTE À 
CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO EM BORDEIRA – PROPOSTA N.º 
36/2011/CM  
Relativamente à emissão de declaração de interesse público local para construção 

de um cemitério em Bordeira foi pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal presente 

a proposta n.º 36/2011/CM, a qual se anexa a esta acta como documento n.º 14 e 

dela faz parte integrante. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão deste 

assunto na Ordem do Dia da presente reunião 

Mais foi deliberado igualmente, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 

36/2011/CM. 

37/11 
REDUÇÃO DE TAXA URBANÍSTICA – PROPOSTA N.º 37/2011/CM 
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Sobre o assunto em epígrafe foi pela Sra. Vereadora do Urbanismo e Infra-

estruturas, Arqt.ª Teresa Correia, presente a proposta n.º 37/2011/CM, a qual se 

anexa a esta acta como documento n.º 15 e dela faz parte integrante. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão deste 

assunto na ordem do dia da presente reunião. 

Mais foi deliberado igualmente, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 

37/2011/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: 

- Cecília Barros; 

- António Mateus. 

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

presente acta como documento n.º 16. 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANEXOS À PRESENTE ACTA E QUE 
DELA FAZEM PARTE INTEGRANTE 
Documento n.º 1: Proposta n.º 24/2011/CM - Atribuição de apoios financeiros 

diversos; 

Documento n.º 2: Proposta n.º 25/2011/CM - Aceitação de doação de livros 

infantis e cassetes VHS da Fundação António Silva Leal; 

Documento n.º 3: Informação técnica de 16/02/2011, relativa à alteração ao PDM 

de Faro – Supressão do corredor ferroviário; 

Documento n.º 4: Proposta n.º 26/2011/CM - Alteração ao PDM de Faro – 

Supressão do Corredor Ferroviário; 

Documento n.º 5: Proposta n.º 27/2011/CM - Adenda ao Contrato de Comodato 

celebrado com o Grupo Desportivo de Mata Lobos; 

Documento n.º 6: Proposta n.º 28/2011/CM - Projecto de Regulamento de Trânsito 

e Estacionamento do Município de Faro; 

Documento n.º 7: Proposta n.º 29/2011/CM - Apetrechamento tecnológico das 

Escolas E.B.1 e Jardins de Infância – Concurso público internacional para aquisição 

de equipamentos informáticos e tecnológicos; 

Documento n.º 8: Proposta n.º 30/2011/CM - 1.ª e 2.ª Modificação ao Orçamento, 

1.ª às Grandes Opções do Plano e 1.ª Revisão Orçamental / 2011; 

Documento n.º 9: Proposta n.º 31/2011/CM - Parecer genérico para a celebração de 

contratos de prestação de serviços; 

Documento n.º 10: Proposta n.º 32/2011/CM - Proposta de alteração ao 

Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Faro; 

Documento n.º 11: Proposta n.º 33/2011/CM - Concurso público para a concessão 

de exploração de zonas de estacionamento de duração limitada na cidade de Faro; 

Documento n.º 12: Proposta n.º 34/2011/CM - Alteração pontual ao Regulamento 

de Organização dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Faro; 
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Documento n.º 13: Proposta n.º 35/2011/CM - Alteração pontual ao Regulamento 

Municipal de Estacionamento de Duração Limitada da Cidade de Faro; 

Documento n.º 14: Proposta n.º 36/2011/CM - Declaração de Interesse Público 

Local referente à construção de um cemitério em Bordeira; 

Documento n.º 15: Proposta n.º 37/2011/CM - Redução de Taxa Urbanística. 

Documento n.º 16: 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 Notariado que a redigi 

sob a responsabilidade da Secretária das Reuniões da Câmara Municipal. 

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, 

        Dra. Cidália Mendes 
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Documento n.º 2 

 

 



Acta n.º 4/2011 - Reunião Ordinária Pública do dia 23-02-2011 19 

Documento n.º 3 
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Documento n.º 4 
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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 
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Documento n.º 10 
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Documento n.º 11 
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Documento n.º 12 
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Documento n.º 16 

Síntese das intervenções efectuadas pelos munícipes no período destinado ao 

público: 

Cecília Maria Mendonça Barros 

A presente munícipe na qualidade de gestora de uma pequena empresa (Cabeceira 

Barros e Filhos, Lda.)  

que prestou serviços no Parque das Cidades ao nível de trabalhos de camionagem e 

terraplanagem, reclamou por falta de pagamento. Mais acrescentou que o assunto já 

foi encaminhado para Tribunal.  

Perante o assunto apresentado o Sr. Presidente da Câmara respondeu que o Parque 

das Cidades tem órgãos próprios e como tal é lá que estas questões devem ser 

tratadas. 

António Mateus 

O munícipe António Mateus prescindiu da sua intervenção. 


