
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 11  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- ------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA -----  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 19 DE MARÇO DE 2014  ------------------------  
 ---------- Aos dezanove 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, 
Dra. 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 3.016.060,20 € (três milhões, dezasseis mil e 
sessenta euros e vinte cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 377.248,12 € 
(trezentos e setenta e sete mil duzentos e quarenta e oito mil e doze cêntimos). ------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi aprovada a ata N.º 08 da reunião Ordinária de Câmara realizada a 26 de fevereiro 
de 2014.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando os presentes que “saiu 
na comunicação social que voltamos a assinar o ACEEP – Acordo Coletivo Entidades 
Empregadoras Públicas com o SINTAP, o que não corresponde à verdade. ------------------------  
 ---------- Ontem, na reunião da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, realizada em 
Faro, para a apresentação do Acordo de Parceria relativo aos Programas Operacionais, onde 
esteve presente o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Dr. Manuel Castro 
Almeida, foi apresentado o novo quadro comunitário em termos sociais. Iremos ver o que será 
possível trazermos para o concelho, embora ainda não se encontra delineado quem será o 
responsável pela distribuição desses valores referentes aos fundos comunitários.” ---------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente prosseguiu informando que “estivemos em “peso” na BTL – 
Bolsa de Turismo de Lisboa, fazendo uma apresentação do que de melhor existe no nosso 
concelho, com a apresentação dos nossos produtos regionais, bem como, da Feira do Folar. 
Houve também a deslocação de dois colaboradores, devidamente trajados a rigor, com trajes 
medievais, para a apresentação da Feira Medieval, a qual obteve uma boa recepção por parte 
dos presentes, e que reconheceram a Feira Medieval, o que por si só traduz um bom trabalho 
neste aspeto, relativamente aos anteriores executivos.” ---------------------------------------------------  
 ---------- Foram apresentadas as informações quanto aos esclarecimentos solicitados pela 
vereação não permanente: ----------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 1. Quanto à Cedência de Autocarros do Município de Silves, foi informado que as 
duas cedências foram efetuadas no âmbito de “Iniciativas partidárias do PCP e Intersindical”. 
Mais foi informado que a nova prática iniciada pelo Município de Silves é idêntica à de muitos 
municípios, não havendo nem irregularidade nem ilegalidade, sendo apenas uma questão de 
sensibilidade política e social mais tolerante e alargada. Na primeira cedência, justifica-se 
perfeitamente com as características cívicas e cultural da visita, e na segunda foi no sentido 
de colaborar com os sindicatos que são uma força social indispensável ao funcionamento e 



 
 

 

vitalidade do regime democrático. Por fim, é claro que o grosso das cedências não passa por 
aqui, mas sim pela cedência regular às instituições e coletividades do concelho; ------------------  
 ---------- 2. Relativamente à Contestação da ação interposta pelas associações ambientalistas, 
no âmbito da Declaração de Impacte Ambiental do Plano de Pormenor da Praia Grande, foi 
informado que acerca da declaração proferida na reunião de câmara de 12 de março, 
nomeadamente no que se refere (…)” 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.”, foi informado que o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa 
equivocou-se, esclarecendo com efeito que não se previu no orçamento  para 2014 qualquer 
verba respeitante ao licenciamento do empreendimento da Praia Grande; --------------------------  
 ---------- 3. Quanto ao requerimento apresentado pelo PS relativo à sinalética na entrada do 
parque de estacionamento contíguo às Piscinas Municipais, foi apresentada cópia do Sistema 
de Gestão Documental onde constam as respostas às questões apresentadas no referido 
requerimento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4. Relativamente à intervenção na área envolvente ao Campo Municipal de Armação 
de Pera, foi informado que os serviços camarários estão a proceder ao pedido de 
orçamentos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5. Quanto ao subsídio atribuído à Companhia de Teatro “Al Teatro”, foi informado que 
as restantes associações não serão afetadas com a atribuição deste subsídio, e sendo 
necessário, procederão ao reforço da rubrica orçamental respetiva; -----------------------------------  
 ---------- 6. Quanto à Componente de Apoio à Família nos Jardins de Infância do Concelho, foi 
apresentado um relatório; ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 7. Relativamente às horas extraordinárias (e ajudas de custo), foi informado que as 
mesmas têm vindo a ser entregues mensalmente após o pagamento dos vencimentos, e num 
próximo momento irão facultar o mapa relativo a 2013; ---------------------------------------------------  
 ---------- 8. Quanto à reunião com a APA foi informado que a Autarquia está a proceder ao 
processo de aquisição dos bens (químicos) nas quantidades necessárias para fazer face aos 
trabalhos de desinfestação e de eliminação de pragas. Iremos aguardar a visita da ARS, para 
levantamento dos locais críticos de intervenção; no entanto a autarquia planeia iniciar o 
processo de desinfestação, bem como pressionando a APA/ARH no sentido destas 
cumprirem com as suas obrigações legais; -------------------------------------------------------------------  
 ---------- 9. Na sequência dos Subsídios ao Clube de Futebol “Os Armacenenses” (gasóleo e 
eletricidade), foi informado que o pagamento do gasóleo está sujeito a emissão de parecer 
jurídico que aguardamos, e quanto ao pagamento do consumo de energia elétrica será 
assumido pela autarquia; -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 10. Relativamente à Exploração Pecuária existente em S. Bartolomeu de Messines, 
informamos os senhores vereadores que a Direcção Regional de Agricultura do Algarve, 
respondeu ao pedido de controlo e fiscalização pecuária suscitado pela Autarquia, tendo 
agendado a referida ação para o próximo dia 26 de março. ----------------------------------------------  
 ---------- Foi também efetuada a entrega de uma informação da Divisão Financeira, sobre os 
fundos disponíveis à data de 18 de março de 2014. --------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra questionando “em relação ao 
projeto do Plano de Pormenor da Praia Grande quem é o advogado que a Sra. Presidente 
mandatou para contestar a ação de forma a respeitar o prazo em que essa peça processual 
tem que ser feita,” ao que a Sra. Presidente respondeu que “o advogado é o Dr. João Aires e 
transmitiu-me que estaria a trabalhar na peça.” --------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu lembrando que “numa das reuniões 
de Câmara, a de 7 de novembro de 2012, aquando a proposta de desafetação e afetação de 
parcelas ao Domínio Público Municipal, decorrentes da Execução do Plano de Pormenor da 



 
 

 

Praia Grande, foi aprovada, a Sra. Presidente não votou contra (mas absteve-se), e em que 
foi mais importante, uma vez que permitiu o arranque de todo este processo.” ---------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “efetivamente a impressão é dada pelo Dr. 
Fernando Serpa relativamente a esse ponto e não votei contra, abstive-me. O que se estava a 
discutir não seriam as características do empreendimento mas sim o início do procedimento 
para a sua execução.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio informando que “relativamente ao painel de 
azulejos de Maria Kell que vão caindo todos os dias é necessário intervir urgentemente,” ao 
que a Sra. Presidente respondeu que “estamos a diligenciar a sua reposição.” --------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE OBRAS EM ZONA 
ADJACENTE À PISCINA, EM PRÉDIO SITO NA FAZENDA CARAVELA, ALCANTARILHA – 
PROJETOS DAS ESPECIALIDADES. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Francisco M.C. Menezes Leal. --------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar os projetos das especialidades e 
a declaração referente aos elementos não apresentados de acordo com a informação. ---------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, 
SITA NA RUA ALMEIDA GARRET, PERA. -------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Bruno Correia Davide. -------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumprido os 
condicionamentos da deliberação de câmara de 06 de novembro de 2013 suportada pela 
informação técnica de 04 de outubro de 2013, e aceitar os projetos das especialidades de 
acordo com a informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE RECLAMAÇÃO SOBRE OBRA INACABADA, 
SITA NOS LOTES 104 E 105 DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/04, BARRADA, SILVES.  
 ---------- REQUERENTE: Urbanipêra, Sociedade de Construções, Lda. -------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder o prazo de 60 dias para a 
realização das obras, atribuindo-se efeitos suspensivos à deliberação de câmara de 05 de 
fevereiro de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA REGISTO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL DE MORADIA SITA NA RUA DA 
ARROCHELA, N.º 23, EM SILVES. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Agátis, Sociedade de Administração de Bens Próprios. ------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação de acordo 
com a informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE MURO E AMPLIAÇÃO DE 
MORADIA, SITA EM SAPEIRA, S. MARCOS DA SERRA.  ----------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Joaquim Silva Gonçalves. -------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura de 
acordo com o parecer jurídico. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SILVES SUL - ANO LETIVO 2013/2014 (SETEMBRO A 
DEZEMBRO 2013).  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Setor de Educação, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a transferência das verbas 
solicitadas de acordo com as informações técnicas. --------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SILVES SUL - ANO LETIVO 2013/2014 (JANEIRO A JULHO 
2014). --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Setor de Educação, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a transferência das verbas 
solicitadas de acordo com as informações técnicas. --------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SILVES - ANO LETIVO 2013/2014 (JANEIRO A JULHO 
2014). --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Setor de Educação, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a transferência das verbas 
solicitadas de acordo com as informações técnicas. --------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO NORMAL E BAIXA 
TENSÃO ESPECIAL - 2.º RELATÓRIO FINAL. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente 2.º Relatório Final, do júri do procedimento de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, adjudicar o lote 1 à Endesa Energia, S.A, 
o lote 2 à EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A. e o lote 3 à GALP Power, S.A., 
de acordo com o 2.º relatório final do júri do procedimento. ----------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA 
MUNICIPAL DE ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta apresentada, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a composição da Comissão 
Técnica Municipal e o procedimento de atuação nas vistorias de espaços de jogos e recreio 
pertença de particulares, de acordo com o proposto. -------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DA 
COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA. -------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta apresentada, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ----  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra sugerindo “que deveria ser previsto 
na composição destas comissões não técnicas (Comissão de Toponímia e a Comissão de 
Proteção Civil) a intervenção de um dos vereadores de cada força política.” ------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “considero que os vereadores 
não permanentes deveriam também participar nessas comissões.” ------------------------------------  



 
 

 

 ---------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos respondeu que 
“em termos regulamentares e legais não é possível, pois não está previsto nas respetivas 
composições dessas comissões.” -------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, constituir a Comissão de Toponímia nos 
termos propostos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE 
PROTECÇÃO CIVIL. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta apresentada, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ----  
 ---------- O teor das intervenções dos senhores vereadores, sobre este assunto, é o mesmo 
que recaiu sobre o ponto 6.6. -------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta das entidades e 
serviços que deverão integrar à comissão. --------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta apresentada, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ----   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a composição da Comissão 
Municipal de Trânsito proposta, designar os vereadores Dr. Rogério Pinto e Dr. Paulo Pina em 
representação do PSD e PS respetivamente e aprovar as competências propostas.--------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 dez horas e trinta minutos 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.  ------------------------------------------------------------------------------------  


