
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 10  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 12 DE MARÇO DE 2014  ------------------------  
 ---------- Aos doze dias do mês de Março do ano de dois mil e catorze, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas nove horas e trinta minutos, a 
Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da 
mesma Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, 
Eng.ª Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de 
Madeira Neto, Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ----------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. Dra. Dina Paula Correia Baiona, Directora do Departamento de 
Administração Geral da Câmara Municipal de Silves.  -----------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo 
ao dia de ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de 
operações orçamentais nele acusado é de 3.022.742,62 € (três milhões, vinte e dois mil, 
setecentos e quarenta e dois euros, sessenta e dois cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 410.286,42 € (quatrocentos e dez mil, duzentos e oitenta e seis euros, 
quarenta e dois cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. APROVAÇÃO DA ACTA  ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi aprovada a acta Nº 7 da reunião Ordinária de Câmara realizada a 19 de fevereiro 
de 2014.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente deu início aos trabalhos referindo que “a proposta de 
Regimento da Assembleia Municipal apresentada na sua última sessão de 28/02/2014, ainda 
não foi votada.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em seguida, apresentou informações quanto aos esclarecimentos solicitados pela 
vereação não permanente: ----------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 1. No que diz respeito ao assunto levantado pelo Senhor Vereador Dr. Fernando 
Serpa, quando disse que “as respostas aos Vereadores devem ser de acordo com os 
esclarecimentos que os mesmos solicitam”, o executivo permanente esclarece que concorda 
com o enunciado e permite-se chamar a atenção do Dr. Fernando Serpa para a prática 
inovadora em sede de executivo permanente de responder, semanalmente, por escrito, a 
todas as questões colocadas pela vereação não permanente. As largas horas de trabalho que 
é preciso dedicar à recolha, pesquisa e tratamento da informação, e à redacção do texto; a 
forma detalhada, objectiva e concreta com que são encaradas as questões colocadas e que 
são respondidas; a forma séria e profissional com que este trabalho é efectuado, traduz o 
respeito pela vereação não permanente.  ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- Neste sentido, apela à sensatez dos senhores vereadores no sentido de 
compreender que nada é escondido nas respostas dadas, simplesmente, porque “quem não 
deve, não teme” e porque a opção política tomada é por uma gestão aberta, transparente e 
dialogante com todos os eleitos e com a população. -------------------------------------------------------  
 ---------- Este executivo apela a que, se, porventura, alguma questão não for respondida como 
era pretendido, o Vereador Dr. Fernando Serpa ou os Vereadores, não se refugiem na 
generalidade, e indiquem, concretamente, qual foi a questão que não foi abordada de acordo 
com o pretendido, em que termos e aspectos porque de outra forma, o executivo permanente 
não saberá como esclarecer. Como exemplo, na última reunião de Câmara, o Dr. Paulo Pina, 
foi claro e concreto relativamente à questão que pretendeu ver aprofundada, relativamente 
aos equipamentos turísticos. --------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 2. No que diz respeito ao ponto da situação dos processos das dívidas da Câmara à 
banca, mais precisamente, o Processo Viga d´Ouro, foi informado pela autarquia que existe 
um acordo de pagamento entre o Município de Silves e o BES – Banco Espírito Santo, 
aprovado em reunião de Câmara de 26 de fevereiro de 2014. A dívida a pagar ascende a 
€1.120.293,40 (um milhão, cento e vinte mil, duzentos e noventa e três euros, quarenta 
cêntimos), sendo o valor de €958.293,42 (novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e 
noventa e três euros, quarenta e dois cêntimos) respeitante ao capital e €162.000,00 (cento e 
sessenta e dois mil euros) respeitante a juros de mora. Foi ainda informado que a dívida será 
liquidada durante o ano de 2014, com início a partir de Abril do corrente ano (€480.000,00) e 
que é aguardada a emissão de visto pelo Tribunal de Contas. ------------------------------------------   
 ---------- A autarquia informou também existir um acordo de pagamento entre o município e o 
BCP – Banco Comercial Português, aprovado em reunião de Câmara e em reunião de 
Assembleia Municipal, havidas em dezembro de 2013. A dívida a pagar a este banco ascende 
a €2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil euros), cujo valor de €1.948.188,87 (um milhão, 
novecentos e quarenta e oito mil, cento e oitenta e oito euros, oitenta e sete cêntimos) 
corresponde ao capital e €251.811,13 (duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e onze 
euros, treze cêntimos) correspondem a juros de mora. O executivo permanente informa que 
esta dívida será liquidada durante o mandato 2014-2017, mais propriamente em 48 
prestações mensais, prevendo-se o seu início em Maio do ano corrente. Foi ainda informado 
que foi solicitado visto ao Tribunal de Contas. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação à acção judicial interposta pela Caixa Geral de Depósitos contra o 
Município, em 20 de dezembro de 2013, foi informado pela autarquia que foi interposta 
contestação. Foi ainda informado que o capital em dívida ascende a €1.885.228,83 e que os 
juros de mora reclamados totalizam €1.133.389,98 (um milhão, cento e trinta e três mil, 
trezentos e oitenta e nove euros, noventa e oito cêntimos) e que este Município mantém 
negociações com a Caixa Geral de Depósitos. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais foi informado que à data o valor dos Fundos Disponíveis é de €4.012.696,67 
(quatro milhões, doze mil, seiscentos e noventa e seis euros, sessenta e sete cêntimos).-------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa iniciou a sua intervenção dizendo que “os fundos 
disponíveis no presente dia ascendem a 4.012.696,67 € (quatro milhões, doze mil, seiscentos 
e noventa e seis euros e sessenta e sete cêntimos), o que revela, de alguma forma, a boa 
saúde financeira da Câmara Municipal. Inclusivamente, verifica-se que os fundos têm vindo a 
crescer.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Chamo a atenção para o facto de alguns munícipes me terem confrontado com as 
dificuldades que têm para falar com a Sra. Presidente, e que o agendamento de reuniões está 
a ser feito já para Maio.” --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente esclareceu que “atendendo às dificuldades que as pessoas 
têm tido em se reunirem comigo, desde Fevereiro que têm sido agendadas reuniões. Mais 
informo que me tenho também disponibilizado, para me deslocar às Juntas de Freguesia do 
concelho, às quintas-feiras, a partir das 17h30, sempre que os munícipes a atender atinjam 
um máximo de 5 a 10 pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Os munícipes, quando se inscrevem para atendimento na sua Junta de Freguesia, 
informam o assunto que pretendem expor; e na quarta-feira reúnem-se os elementos 
necessários, para que na quinta-feira possa ser dada uma resposta concreta às pessoas.” ----  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa salientou que “então está qualquer coisa a falhar 
nessas deslocações.” -----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente prosseguiu a sua intervenção clarificando que “a divulgação tem 
sido feita através do site e de folhetos espalhados pelo concelho.” ------------------------------------   
 ---------- Em seguida, o mesmo Vereador perguntou à Sra. Presidente se “já visitou todas as 
unidades orgânicas da Câmara? Pergunto isto porque alguns trabalhadores queixam-se de 



 
 

 

não ter tido ainda a presença da Sra. Presidente, conforme era hábito nos anteriores 
mandatos.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ao que a Sra. Presidente respondeu “lamento imenso porque, desde o início do meu 
mandato, que pretendo visitar todos os sectores. Infelizmente a minha agenda ainda não o 
permitiu. Contudo, em nenhum dos sectores com os quais já me reuni, comentaram que 
essas reuniões eram prática anterior. ---------------------------------------------------------------------------    
 ---------- Saliento também as dificuldades que tenho tido por causa da ausência de alguns dos 
Srs. vereadores permanentes. A passagem dos assuntos do anterior executivo para mim, 
está também a tornar difícil deslocar-me, atempadamente, a todos os sectores.” ------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra questionando se “em cinco 
meses, os Srs. Vereadores permanentes ainda não tiveram disponibilidade de agenda para 
reunir com a Sra. Presidente? ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Na documentação que me entregaram, tenho visto uma certa partidarização de 
alguns sectores da Câmara, como por exemplo os autocarros da Câmara servirem para 
iniciativas partidárias do PCP e da Intersindical. Isto nunca se verificou em anteriores 
mandatos, pelo menos que eu tivesse conhecimento. Pergunto: para que iniciativas, quem 
decidiu, quais os custos das deslocações, o porquê das mesmas e se vai voltar a acontecer?  
 ----------  Porque não me parece que seja o caminho mais correto, colocar autocarros de 
transportes públicos da Câmara ao serviço de partidos e sindicatos, sejam eles quais forem. 
Os transportes públicos, com a crise que estamos a atravessar, têm que estar ao serviço, em 
primeiro lugar, das escolas e das colectividades, e não dos partidos, sejam eles quais forem. -  
 ---------- Questiono também qual a razão de ser do encontro de amanhã entre a Câmara 
Municipal de Silves e a Associação dos Amigos de Portugal/Cuba? Esta iniciativa está 
integrada em quê? Qual o objectivo?” --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “esta associação deslocou-se a Portugal e uma vez 
que estarão amanhã no Algarve, perguntaram-me se podiam ser recebidos. São-no em várias 
Câmaras Municipais, no âmbito do circuito de deslocações da associação pelo Algarve.” -------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu lamentando “o que aconteceu na 
última sessão da Assembleia Municipal, e penso que a Sra. Presidente devia falar com o 
Presidente da Assembleia Municipal, e demais forças políticas representadas, por forma a 
chegar-se a um entendimento salutar entre todos. Senti-me incomodado com a guerrilha 
verbal.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Vereador Dr. Fernando Serpa em nome do Partido Socialista apresentou um 
requerimento, no dia de hoje, sobre as autocaravanas e declarou que “pretendemos saber, 
entre outras coisas, quem autorizou o sinal de proibição e qual o tipo.” -------------------------------  
 ---------- Passa-se a transcrever o teor do mesmo documento: ------------------------------------------  
 ---------- “Considerando que a expulsão dos caravanistas da cidade de Silves no passado mês 
de fevereiro causou sérios danos ao comércio local; -------------------------------------------------------  
 ---------- Considerando que em política as situações devem ser esclarecidas e danificadas e 
as responsabilidades assumidas; --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Considerando que a colocação de sinalética à entrada do parque junto as 
piscinas municipais a proibir o acesso das auto-caravanas ao mesmo contribuiu 
decisivamente para a intervenção da G.N.R no local. ------------------------------------------------------  
 ---------- Solicitamos que o executivo permanente esclareça por escrito as seguintes 
questões: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1 - Em que data foi colocada a placa proibindo a entrada de caravanas e auto-
caravanas para o parque junto às piscinas municipais? ---------------------------------------------------    
 ---------- 2 - Quem ordenou a colocação da referida placa sinalética? -----------------------------   
 --------- 3 - É intenção do executivo permanente manter a referida placa sinalética no local 
onde se encontra atualmente? ------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 4 - Por que razão o executivo permanente não procedeu em tempo oportuno à 
retirada da referida placa sinalética conforme sugerido pelos vereadores não permanentes 
em reunião de câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Solicitávamos ainda que me fosse entregue cópia dos documentos 
internos que desencadearam os procedimentos necessários à colocação da placa 
sinalética à entrada do parque de estacionamento das piscinas municipais.” ---------------------  
 ---------- O mesmo Vereador prosseguiu na sua intervenção, colocando a questão: “o que é 
que a Sra. Presidente pretende fazer: se concorda com o sinal, mantém-no; se não, é 
retirado.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A minha apreensão vai para a revisão do PDM – Plano Diretor Municipal. Chamo a 
atenção da Sra. Presidente para que esta revisão veja luz, porque é urgente e inadiável. -------  
 ----------  Tendo já passado um mês desde a vinda do Sr. Dr. Ricardo Tomé, responsável pela 
DPTIG - Divisão do Planeamento do Território e Informação Geográfica, a uma reunião de 
Câmara, para quando seguirá o documento para inquérito público? Chamo também a atenção 
para que as questões que estão em Tribunal deverão ser acauteladas.” -----------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente informou que “a Comissão de Acompanhamento ainda não se 
pronunciou sobre a REN – Reserva Ecológica Nacional para Silves, embora ela já tenha 
reunido em fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Falei com a CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve, por forma a saber se com a nova lei temos mais ou menos vantagens. 
Demos conta que outros municípios que estão a elaborar as suas revisões com base na nova 
lei, têm classificações que diminuem em área. Falei com os Srs. Dr. Ricardo Tomé e Dr. 
David Santos, e perguntei se, à luz da nova carta da REN, há benefícios ou não. É isso que 
os serviços estão a estudar. E pelo jeito ficaremos com essas situações que se encontram em 
Tribunal, incluídas na revisão do PDM.” ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em seguida, tomou a palavra o Sr. Vereador Paulo Pina dizendo “agradeço os dados 
que me foram entregues e o seu detalhe, quanto ao número de visitantes, receitas, etc. 
relativos aos equipamentos turísticos. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Dirijo-me, agora, à Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luísa Luís. Penso que está a ser 
preparada a Feira Medieval para este ano. Pessoalmente, acho que o modelo desta Feira 
Medieval não é o melhor. Trata-se de um evento importante para o concelho, que deve 
continuar nos próximos anos, mas há sempre forma de o melhorar. -----------------------------------  
 ---------- Este modelo tem aspectos que deveriam ser melhorados:  ------------------------------------  
 ---------- 1.º - Este modelo, ao longo dos anos, não tem conseguido fazer a integração do 
movimento associativo na própria feira. Gradualmente, deveria ter ganho um outro tipo de 
participação, ao nível, por exemplo, da animação, que é o que implica maiores custos 
financeiros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Têm que haver objectivos a médio e a longo prazo, para que essa integração traga 
benefícios não só para o concelho como também para as próprias associações, ao nível do 
teatro, música, etc., para que o movimento associativo ganhe autonomia financeira. -------------  
 ---------- 2.º - A integração da cidade e das pessoas na Feira Medieval. As pessoas que vivem 
na cidade não estão integradas no espírito desta feira, quanto o deveriam estar. Isto passaria 
por tornar a feira não apenas como um evento esporádico, mas como um culminar de um 
conjunto de eventos ao longo do ano. Os acontecimentos históricos poderiam ser retratados e 
projectados nesta feira. Este processo deve ser progressivo. --------------------------------------------  
 ---------- 3.º - Mais do que trazer as pessoas durante os treze dias de feira, à cidade, é 
importante que as pessoas sintam a necessidade de voltar nos outros meses. E daí a Feira 
Medieval dever dar a ideia às pessoas de cá voltarem noutras alturas, para melhor 
apreciarem o património, a gastronomia; e isso passa pela promoção de eventos, havendo 
um aproveitamento desse potencial. Daí a necessidade de repensar este modelo e aqui deixo 
o meu contributo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Uma outra questão colocada pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Armação 
de Pêra é a de haver uma programação cultural concertada com a Câmara Municipal, com 
vantagens financeiras e de qualidade. --------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ----------  Concordo e deve-se caminhar para um modelo cultural que também faça essa 
programação, entre todas as Juntas de Freguesia e as colectividades do concelho. Essa 
cooperação rentabiliza os recursos dos eventos, não havendo coincidência em dia e hora. ----  
 ---------- Falo em programação cultural porque se confunde com programação de eventos. O 
que as autarquias fazem é programação de eventos e não cultural. Esta requer estratégia ao 
nível da cultura, que queremos desenvolver, bem como ao nível de programação dos próprios 
equipamentos. Estes têm diferentes naturezas e devem ter diferentes estratégias, com um 
objectivo distinto para cada tipo de equipamento. Isto requer que a Câmara mantenha uma 
política cultural através de um documento estratégico que defina que cultura se pretende. Isto, 
obviamente, relacionado com os equipamentos que a Câmara Municipal detém. ------------------  
 ---------- Em resumo, penso que a Câmara deverá ter um documento que espelhe a política 
cultural para o concelho.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou novamente a palavra dizendo que “tem havido um cuidado 
nosso com o programa cultural, no sentido de entrar em contacto com as Juntas de Freguesia 
e colectividades para serem disponibilizados meios e eventos culturais, atendendo aos 
equipamentos das Juntas de Freguesia e associações para podermos levar a todas aquilo 
que já se passa na cidade de Silves. Para o próximo mês de Abril, já reunimos com as Juntas 
de Freguesia para agilizar a forma como iremos fazer toda a programação para esse mês. 
Refiro ainda que a Companhia de Teatro Al Teatro, que se vai sedear no nosso concelho a 
partir de Abril, reunirá com os Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia e das Associações 
para agilizar a atuação daquela companhia de teatro nas mesmas freguesias e locais. ----------  
 ---------- Quanto ao modelo da Feira Medieval, considero que não nos devemos cingir apenas 
aos dias da feira. Nessa perspectiva, existe uma ideia mais direccionada para os jovens, no 
sentido de permitir viver a História no próprio Castelo de Silves, em que as pessoas terão 
acesso aos trajes, entre outros. Queremos dar uma dinâmica não só à cidade de Silves, mas 
também levar as pessoas a direccionarem-se para outros locais do concelho. Estamos a 
trabalhar nesse sentido e também para tornar o Castelo mais atractivo. Agradeço, Sr. 
Vereador, o seu contributo.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tornou a intervir dizendo que “há trabalho que deve ser 
feito, apesar de não ter resultados imediatos. Quanto mais tarde se fizer, mais complicado 
será.” --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra dizendo “recebi, com 
bastante agrado, o convite para o evento do Dia da Mulher, na Quinta Pedagógica, mas não 
consegui estar presente, por motivos de ordem pessoal” e questionou “para quando a 
intervenção na área envolvente ao Campo de Futebol dos Armacenenses?” -----------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio referindo que “são questões preocupantes 
todas as que foram hoje mencionadas. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação à Feira Medieval, o Sector do Turismo tem técnicos que estão à altura 
para dar resposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Qual a situação do “Al Teatro”? É que foi dito que as associações iriam ter o mesmo 
subsídio em termos de PAIAC (Programa de Apoio a Instituições de Âmbito Cultural). Então o 
“bolo” vai ser dividido por mais uma associação ou então haverá outra estratégia. Solicito, 
pois, esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Nas duas sessões da última Assembleia Municipal, ocorridas a 28 de fevereiro e 10 
de março de 2014, em São Marcos da Serra, falou-se a propósito da componente de apoio à 
família e sócio educativa, pelo que pretendo uma relação dos jardins-de-infância beneficiários, 
o número de beneficiados e quanto recebe a autarquia por esta atividade. --------------------------  
 ---------- Também pretendo saber o valor das horas extraordinárias, através de um mapa 
comparativo com o ano de 2013. E poderá ser fornecido todos os meses. ---------------------------  
 ---------- Estou bastante incomodado, e vou entrar num momento de abstinência oral durante a 
Quaresma, porque os senhores põem sempre em causa o executivo anterior mas eu tenho 
legitimidade para pedir esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Volto a solicitar se, relativamente à reunião com a APA (Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P.) e com o Sr. Presidente da União de Freguesias de Pêra e Alcantarilha 
chegaram “(…) a uma conclusão sobre as responsabilidades que a Câmara Municipal teve 
sobre a praga de mosquitos, ocorrida no ano passado. Se houve incompetência digam-mo; 
verifiquem se a Câmara Municipal foi responsável por essa praga de mosquitos em Armação 
de Pêra e o que pretendem fazer este ano “ (…). -----------------------------------------------------------   
 ---------- E em relação à atribuição do subsídio ao Clube de Futebol “Os Armacenenses” 
através da proposta do PSD entregue por mim?” -----------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente em resposta esclareceu que “na passada quarta-feira remeti essa 
proposta para parecer jurídico, mas quando este voltou já tinha sido ligada a luz no Campo de 
Futebol de Armação de Pêra.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto salientou “mas continuam a estar em causa os 
gastos com o gasóleo e o quadro eléctrico ficou em nome do Clube de Futebol “Os 
Armacenenses”. A Câmara pensa subsidiar o Clube enquanto o mesmo permanecer a 
custear os gastos com a electricidade? ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Agradeço o convite para a presença do Sr. Presidente da República. Manifesto, 
contudo, aqui a minha indignação pela maneira como foi recebido pelas pessoas, 
nomeadamente por membros da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------  
 ---------- Em relação à Feira Medieval respeito a data que agendaram e espero que a mesma 
tenha maior ou igual sucesso em relação aos outros anos. Contudo, discordo com a data 
agendada de 8 a 17 de agosto e sugiro a data de 1 a 10 de agosto de 2014. Aproveito para 
salientar que a última Feira Medieval foi a que teve mais impacto ao longo dos anos.” -----------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça interveio dizendo que “tenho pena que o Sr. 
Vereador Dr. Rogério Pinto se sinta tão degastado, porque a sua experiência era uma mais 
valia para o executivo permanente.” ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra dizendo que “quando a Sra. 
Presidente falou sobre a situação financeira da Câmara, na última sessão da Assembleia 
Municipal, ainda bem que os fundos disponíveis têm o actual valor de 4.012.696,67 € (quatro 
milhões, doze mil, seiscentos e noventa e seis euros e sessenta e sete cêntimos). Nunca 
tivemos este montante, pelo que isso permite planear agora outras situações. Estes fundos 
disponíveis que agora existem, reflectem a boa gestão e a contenção havida ao longo deste 
período, o que veio permitir à Câmara ter agora o valor atrás referido. --------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente, disse “faço questão de trazer uma nota sobre o assunto. 
Efectivamente há fundos disponíveis, mas recordo que já vieram ter comigo empresas que 
alegam dívidas contraídas pelo município e não pagas.” --------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, CONSTRUÇÃO 
DE GARAGEM – MONTES RAPOSOS - PÊRA -------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: JOSÉ MANUEL PIRES DOS SANTOS ---------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de 
acordo com a informação. E remeter aos Serviços de Fiscalização para levantar participação 
com vista à instauração de processo de contra-ordenação. ----------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO DE FRAÇÃO SOBRE 
O TERRAÇO EM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO EM BANDA, LOTE 6. ALV. LOT. 08/83, URB. 
SERRÃO, TORRE – ARMAÇÃO DE PÊRA -------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Libânio Carlos Fontes Costa -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, manifestar a intenção de não aceitar a 
comunicação prévia de acordo com a informação. Mais se remete à Fiscalização para 
levantar participação com vista à instauração de processo de contra-ordenação. ------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ARRECADAÇÃO 
AGRÍCOLA, VALA, SILVES. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: GABRIEL VALENTE LOPES ----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE IMÓVEIS DEGRADADOS – NÚCLEO URBANO – 
SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação e 
remeter aos serviços para proceder em conformidade. ----------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL DA CÂMARA MUNICIPAL ----------  
 ---------- Presente vistoria da Comissão de Vistorias, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar os proprietários nos termos 
conjugados das disposições constantes do DL 555/99 de 16/12, com as alterações 
posteriores do RGEU – Regulamento Geral das Edificações Urbanas e do Regulamento 
Municipal de Urbanização e Edificação, para no prazo de 60 dias a contar da data da 
recepção da notificação, proceder à realização das obras necessárias tendentes a colmatar 
as deficiências constantes no auto de vistoria. ---------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CORRECÇÃO DE 
ANOMALIAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Ana Isabel Pires Nunes -----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder o prazo adicional de 60 dias 
para efeitos da deliberação de Câmara de 10/07/2013. ---------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – FIXAÇÃO DE CAPITAIS MINÍMOS DE SEGURO DE ACIDENTES 
PESSOAIS - AUTARCAS ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta dos valores relativos 
aos capitais de seguro de acidentes pessoais de acordo com a informação e remeter à 
Assembleia para deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL – REGIME DE 
COMPROPRIEDADE SOBRE PRÉDIO MISTO SITO EM LARGA VISTA, DA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES, CONCELHO DE SILVES. ---------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Idalécio Cabrita Vieira -------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Presente informação da Divisão de Assuntos Jurídicos, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável de acordo com a 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PROCESSO N.º 109/14.3 BELLE DO TAFL (TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ) - CONTRA O MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO DE 
IMPACTE AMBIENTAL DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA GRANDE. ------------------------  
 ---------- Presente proposta e citação do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------  
 ---------- O Senhor Vereador Fernando Serpa iniciou a sua intervenção, relativa a este ponto, 
questionando “qual a proposta em concreto da CDU – Coligação Democrática Unitária? --------  
 ---------- Ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu “a CDU não vai contestar.” -------------------  
 ---------- O Vereador questionou de seguida “em que é que o executivo permanente se baseia 
para não contestar?” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “as razões estão explicadas na declaração de voto 
que faremos de seguida.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O mesmo Vereador continuou perguntando se a Sra. Presidente “não acha prejudicial 
para o município a não contestação da acção?” -------------------------------------------------------------  
 ---------- Ao que a Presidente respondeu “remeto para o que eu disser na declaração de voto.”    
 ---------- O Sr. Vereador Fernando Serpa continuou dizendo que “como ainda não a li e não 
adivinho, irei pronunciar-me sobre a declaração de voto que irá fazer.” -------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a contestação da acção judicial. A 
Sra. Presidente e os vereadores permanentes votaram contra. -----------------------------------------  
 ---------- Em seguida a Exma. Sra. Presidente apresentou a declaração de voto da CDU, cujo 
teor se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- “Em 21 de Fevereiro de 2014, o Município de Silves foi citado para contestar, 
querendo, uma acção administrativa especial de impugnação de actos administrativos 
(processo n.° 109/14.3 BELLE), instaurada por seis associações ambientalistas no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Loulé. ---------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- Nessa acção judicial, são Réus o Município de Silves e o Ministério do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Energia, na medida em que são impugnados os seguintes actos:  
 ---------- a) Deliberação da Câmara Municipal de Silves de 07 de Março de 2012, que aprovou 
a execução da Unidade de Execução 1 do Plano de Pormenor da Praia Grande, mediante 
contrato de desenvolvimento urbano e aprovou a respectiva minuta e cronograma; e, -----------  
 ---------- b) Despacho de 30 de Outubro de 2013, do Exmo. Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente, relativo à emissão de Declaração de Impacte Ambiental condicionada favorável, no 
âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental sobre o Projecto da Unidade de 
Execução 1 do Plano de Pormenor da Praia Grande. -----------------------------------------------------  
 ---------- A posição do Executivo Municipal Permanente sobre o Plano de Pormenor da Praia 
Grande é sobejamente conhecida. Defendemos para a Praia Grande e Lagoa dos Salgados 
um projecto sustentável, que vá ao encontro do turismo de natureza, em detrimento da 
construção em massa, que constitui uma fórmula já gasta, que implica a destruição de zonas 
sensíveis do ponto de vista ecológico, que, por serem tão raras no Algarve, justificam antes a 
sua salvaguarda e protecção. ------------------------------------------------------------------------------------- . 
 ---------- Na acção judicial em curso, por via da impugnação da deliberação da Câmara 
Municipal de Silves de 07 de Março de 2012, as associações ambientalistas questionam a 
legitimidade da promotora "Finalgarve'' para colaborar com o Município de Silves na execução 
da Unidade de Execução 1 do Plano de Pormenor da Praia Grande, sem que essa 
colaboração tenha sido formalizada por meio de concessão pública, antecedida de concurso 
público, nos termos do art. 124.

0
 do RJIGT. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ora, apesar de estar a ser atacada uma deliberação tomada pela Câmara Municipal 
de Silves, em 07 de Março de 2012, o Executivo Municipal Permanente entende votar contra 



 
 

 

a apresentação de contestação à acção judicial movida pelas associações ambientalistas, 
pelas seguintes razões: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1) A coerência e seriedade dos eleitos locais, que, antes das mais recentes eleições 
autárquicas, sempre defenderam a Praia Grande e a Lagoa dos Salgados como sendo um 
habitat ecológico único no Algarve, que, do ponto de vista turístico, deveria ser valorizado e 
aproveitado para o fomento do turismo ecológico, em detrimento da construção em massa, 
não pode resultar beliscada só porque esses mesmos eleitos locais integram agora o 
Executivo Municipal Permanente da Câmara Municipal de Silves; -------------------------------------  
 ---------- 2) A prossecução do interesse público, nomeadamente em matéria de protecção de 
um património natural, com valores naturais e funções ambientais estratégicas para a 
adopção e implementação de um projecto compatível com o desenvolvimento sustentável do 
concelho de Silves e da Região do Algarve, deve prevalecer sobre o exercício do direito de 
contestação judicial fundado em meras razões de solidariedade institucional com os 
anteriores eleitos que votaram favoravelmente a tomada da deliberação camarária 
impugnada; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3) A não apresentação de contestação pela autarquia, de acordo com o art. 83.°, n.° 
4, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, não permite ao Tribunal retirar 
quaisquer consequências desse facto para efeitos probatórios, antes, pelo contrário, força-o a 
ser rigoroso na análise e enquadramento legal das questões suscitadas pelas associações 
ambientalistas; e, -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4) Por estar em causa uma acção que tem por objecto a averiguação da validade ou 
invalidade de actos administrativos, competirá ao Tribunal, enquanto órgão de soberania com 
competência para administrar a justiça em nome do Povo, e no estrito cumprimento do 
princípio da legalidade, emitir a sua pronuncia sobre a validade, ou não, dos actos praticados, 
independentemente de haver ou não defesa apresentada pelos réus. --------------------------------  
 ---------- Por tudo isto, e sem prejuízo de poder vir a ser prestada toda a coadjuvação que o 
Tribunal entender necessária para a boa decisão da causa, o Executivo Municipal 
Permanente decide votar contra a apresentação de contestação do Município de Silves, no 
âmbito do processo n.° 109/14.3 BELLE.” ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Senhor Vereador Dr. Fernando Serpa declarou que “o que está em causa nesta 
votação é aferir a legalidade de deliberações camarárias bem como de contratos celebrados 
entre a autarquia e terceiros. A Câmara Municipal de Silves, na proposta da Sra. Presidente, 
de não contestar, significa que existe alguma ilegalidade nessas decisões. Assim, para ser 
coerente com o que propõe deverá o executivo permanente remeter para o Ministério Público 
cópia desta acta bem como da reunião anterior, para que essas deliberações sejam 
analisadas judicialmente. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mas a Sra. Presidente tem que ser também coerente com aquilo que propõe. 
Segundo sei, existe uma verba de previsão no Orçamento da Câmara Municipal para 2014 
derivado do levantamento da licença de obras dos proponentes da acção judicial, e que 
poderá ser retirada. Se assim for, se o proponente levantar a licença, pagando a taxa 
respectiva, pergunto se a quantia é restituída ao proponente na sequência da coerência. ------  
 ---------- Mas o mais grave é que a Sra. Presidente vai ser indicada pelas partes envolvidas 
em Tribunal. E qual será a posição que irá defender? Enquanto vereadora da CDU ou em 
defesa da deliberação camarária? E isto faz toda a diferença. Fico preocupado com essa 
eventualidade futura, e não me estou a rever na Sra. Presidente na defesa das deliberações 
que foram, democraticamente, tomadas. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Logo, a argumentação do voto do PS - Partido Socialista tem a ver com o 
cumprimento da legalidade e vejo a vossa posição como um desencorajamento no 
investimento privado no nosso concelho, pela publicidade que todo este assunto irá ter na 
comunicação social no nosso concelho. Verifico que o empreendimento limítrofe (SS 
Salgados) está com uma taxa de ocupação elevadíssima ao ponto de, no presente, estar a 
ser projectado mundialmente por uma marca automobilística que escolheu este local para a 



 
 

 

divulgação dos seus modelos. E é esta divulgação que se pretende para o nosso concelho, e, 
com tomadas de deliberações destas, podem ser inviabilizadas.” --------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente retorquiu dizendo “reitero o que o Vereador Dr. Fernando Serpa 
disse. Em relação aos incentivos dos privados isto não vai abonar em nada em termos de sua 
confiança, ao nível do investimento no nosso concelho.” --------------------------------------------------  
 ---------- (…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, 
nos termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo Doze horas e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. Presidente da 
Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente acta que 
foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. --------------------   
 ---------- E eu 
 ---------- Directora do Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal de Silves, a 
fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 

 


