
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 16  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO DA --------------------------------------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014  --------------------------  
 ---------- Aos vinte e três dias do mês de Abril 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, Técnica Superior Jurista 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 3.060.033,77 € (três milhões, sessenta mil e trinta 
e três euros, setenta e sete cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 377.343,08 € 
(trezentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e três euros, oito cêntimos). -----------------  

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

 ---------- Foram aprovadas as actas Nº 13 da reunião Ordinária Pública de Câmara realizada a 
2 de abril de 2014 e a ata Nº 14 da reunião Ordinária de Câmara realizada a 9 de abril de 
2014.  --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Silves, iniciou a sua intervenção, 
transmitindo que “enviamos para o Tribunal de Contas as minutas dos acordos de pagamento 
com o BES – Banco Espírito Santo e com o BCP – Banco Comercial Português para emissão 
de visto prévio. Contudo, este Tribunal respondeu que não tem que emitir visto prévio sobre 
elas. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também o Tribunal de Contas tem continuado a levantar questões sobre as 
anteriores contas de gerência, designadamente a de 2007, sobretudo ao nível das prestações 
de serviços jurídicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Recordo que a Vereadora Engª. Maria Luísa Luís referiu há duas reuniões atrás que 
existiam valores por pagar, e eu também referi que, para além dessas dívidas de menor valor, 
existem outras, como a devida à PLMJ – Sociedade de Advogados, RL cujo valor ascende a 
cerca de €40.000,00 (quarente mil euros), para a qual não houve qualquer procedimento. -----  
 ---------- Torna-se pois necessário encontrar uma solução legal para a resolver. E isto deixa-
me preocupada face a estas circunstâncias. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- Na reunião havida na Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, na 
passada quinta-feira, fui abordada por parte da Administração da empresa Pingo Doce – 
Distribuição Alimentar, S. A., sobre a possibilidade de construção de um estabelecimento em 
Silves ou em São Bartolomeu de Messines, pedindo que eu auscultasse a vereação sobre 
essa possibilidade e qual o local. Transmitiram-me que em 2010, já tinham apresentado um 
estudo e um projecto para edificar um estabelecimento “Pingo Doce”, junto ao Mercado de 
Silves, que eu visionei”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, iniciou a sua intervenção propondo, que seja 
solicitado “à Junta de Freguesia de Silves e à Junta de Freguesia de São Bartolomeu de 
Messines, um parecer, não vinculativo, sobre esta pretensão nos mesmos termos em que o 
fizemos até ao presente”. ------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho interveio, dando a saber que “fui abordado pela Dra. 
Isabel Soares, na altura Presidente da Câmara Municipal, acerca dessa pretensão junto ao 
Mercado de Silves (antigo edifício dos Bombeiros Voluntários de Silves). Isto aconteceu numa 
conversa informal e manifestei-me contrariamente a essa localização. Atendendo ao trânsito e 
aos utentes haverá outras localizações melhores para isso, cabendo aos promotores 
apresentar a escolha de outro local”. ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Posto isto, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra, deixando o seu 
testemunho sobre o assunto, esclarecendo que “todos os assuntos tratados durante a minha 
gestão enquanto Presidente da Câmara Municipal sempre foram suportados por informação 
técnica e, se houve alguma situação que não está bem, terá de ser visto internamente”.  -------  
 ---------- De seguida, a Sra. Vereadora Maria Graça Neto questionou “como é que foi apurado 
o valor de €40.000,00 (quarenta mil euros) de dívida à PLMJ – Sociedade de Advogados, 
RL?”. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ao que a Sra. Presidente respondeu que “não há despacho para eles. Havia um 
plafond que foi gasto, e prestaram serviços para além desse plafond relativo a acções em 
curso. Aqui teria que haver uma aquisição de serviços que não houve e a PLMJ exige o seu 
pagamento”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Voltou a tomar da palavra o Dr. Fernando Serpa, e disse que “a situação que a Sra. 
Presidente nos informou na passada reunião é suficientemente grave, a existir, pelo que 
reforço o pedido de a vereação não permanente ser informada das facturas que não têm 
procedimento, relação, essa, que deve ser exaustiva, sector a sector, com identificação do 
responsável pelo pelouro. Deverão os serviços também informar a vereação de como se 
deverá proceder para a legalização da situação, se houver algo irregular.  --------------------------  
 ---------- Dada a urgência, deverá ser feito um esforço nesse sentido”. --------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto começou por recordar “anteriores decisões do 
anterior mandato, tomadas nas reuniões da Comissão de Trânsito, sobre sinalética na Rua 
Cândido dos Reis, na Vila de São Bartolomeu de Messines, tornando-a pedonal, e na Vila de 
Pêra e que ainda não foram executadas”. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em seguida, o mesmo Vereador, questionou “qual foi o feedback da Feira do Folar? 
Agradeço a entrega de um relatório. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à limpeza de bermas, vejo com apreensão que há muitas onde a circulação e 
segurança de trânsito rodoviário se encontra dificultada. --------------------------------------------------  
 ---------- Também verifico que se está a atrasar a limpeza das Vilas de Pêra e de Armação de 
Pêra: há zonas que precisam de limpeza e de cuidados. Isto era sempre feito antes da época 
da Páscoa, para que quando as pessoas viessem para férias, encontrassem as zonas limpas.   
 ---------- Quanto ao Silo Auto em Armação de Pêra, vai haver estacionamento? A partir de 
quando? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Há muitos buracos nos pavimentos devido a roturas que não são arranjadas. -----------  
 ---------- Alerto para os acessos à Praia Grande e ao que conduz à Praia do Sr. Carlos, que se 
encontram degradados, pelo que é necessário intervir como era feito habitualmente todos os 
anos”. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em seguida, tomou a palavra o Sr. Vereador Mário Godinho para fazer o ponto de 
situação, dizendo que “quanto à limpeza das bermas, infelizmente a maquinaria encontra-se 
para reparação e as coisas aqui levam muito tempo para acontecer. Quanto à limpeza em 
Armação de Pêra, estranho porque houve uma reunião nessa mesma Vila, em que 
acompanhado pelo Eng.º João Luís e o encarregado, articulámos com o Presidente da Junta 
de Freguesia, essa mesma limpeza, tendo ele concordado que a coordenação não ficasse 
dependente do encarregado da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------  

 ---------- Temos feito um esforço também para pôr o areal em condições para as concessões 
de praia”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto voltou a ter a palavra para dizer “mas o que eu me 
referi foi que junto à Avenida Dorsal, há zonas junto ao passeio que estão com mato”. ----------  

 ---------- Pelo que o Sr. Vereador Mário Godinho respondeu: “estranho, porque eu deleguei 
toda a intervenção com os herbicidas e demais maquinaria na Junta de Freguesia de 
Armação de Pêra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à situação de não haver betuminoso, prendeu-se com o facto de o guincho 
não estar operacional. Depois as rectas também avariaram, restando somente uma 
operacional. A Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines disponibilizou uma recta. 
O procedimento será o mesmo. Iremos freguesia a freguesia, intervindo. ----------------------------  

 ---------- Quanto ao acesso à Praia Grande já acordei com os Presidentes da Junta de 
Freguesia de Armação de Pêra e da União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra que, logo 
que termine a operação de limpeza dos acessos à Serra de Silves, irá para lá”. -------------------  

 ---------- Ao que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, voltou a perguntar “e para quando a 
movimentação de areias na praia de Armação de Pêra, para preparar as concessões de 
praia?” -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Sra. Presidente interveio, dizendo que, “toda a actividade relativa à intervenção na 
praia, foi o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, que coordenou”. --------   

 ---------- O Senhor Vereador Mário Godinho completou, justificando que “vamos abrir o Campo 
das Gaivotas”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- De seguida voltou a ter a palavra o Sr. Vereador Rogério Pinto, para concluir que “irei 
verificar junto do Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra se efectivamente 
houve essa intervenção específica junto do areal da praia”. ----------------------------------------------  

 ---------- Em seguida foi a vez do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, intervir e dizer que 
“seguramente por lapso não foi agendado o DL48/2011, referente ao “Licenciamento Zero”. 
Além de outros aspectos que acharem por bem, gostaria que nos fossem respondidas as 
questões que deixo e que se transcreve:  ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. – A Câmara Municipal de Silves está a avisar os interessados na colocação dos 
equipamentos acima para esta nova realidade? -------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.1 – Como está a efectuar este aviso (ofício, contacto verbal telefónico ou outro…)? 
Se estiver a ser por escrito, solicito uma cópia. --------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 – A Câmara Municipal de Silves está consciente que muitos interessados podem 
deixar de pagar e a CMS de arrecadar estas receitas? ----------------------------------------------------  

 ---------- 2.1 – Qual o valor estimado que a Câmara Municipal de Silves prevê deixar de 
receber este ano em face desta nova situação de aplicação da lei? -----------------------------------  

 ---------- 3 – Uma das situações que o Dec. Lei prevê é a criação de uma comissão para 
inspecções? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3.1 – A Câmara Municipal de Silves já criou essa comissão? Pondera fazê-lo? ---------  

 ---------- 4 – Os mercados municipais, propriedade da Câmara Municipal de Silves, estão 
abrangidos pela aplicação da lei? --------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- 4.1 – Pondera a Câmara Municipal de Silves ter alguma atitude de diferenciação para 
os lojistas seus arrendatários ou das Juntas de Freguesia, à semelhança do que teve para a 
emissão de Alvarás e Utilização em 2007/2008? ------------------------------------------------------------  

 ---------- 4.2 – Os lojistas dos Mercados Municipais já foram notificados para tratar destes 
assuntos? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 5 – A Câmara Municipal de Silves tem um Regulamento Municipal de Ocupação da 
Via Pública. Em que medida o Dec. Lei 48/2011 se sobrepõe a esse Regulamento? -------------  

 ---------- 5.1 – Com a aplicação do citado Dec. Lei, esse Regulamento irá ser alterado? ---------  

 ---------- Manifesto a minha mais séria preocupação sobre o pedido de informação feito pelo 
Tribunal de Contas, à Câmara Municipal, sobre as contas de gerência de 2005 a 2011. E 
assim, solicitava à Sra. Presidente que, antes de ser enviada documentação respeitante ao 
Tribunal, a mesma seja apresentada à vereação”. ----------------------------------------------------------  

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA, EM 
PRÉDIO SITO NA FRANQUEIRA, SILVES -------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: BRIAN TIMMINS --------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer jurídico do Sr. Dr. João Aires de Goes, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, reiterar o teor da deliberação de 
19/04/2014, que declarou a caducidade da licença de acordo com o parecer jurídico. ------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO - ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DE CONSTRUÇÃO, NA RIBEIRA ALTA – ALGOZ. --------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José da Silva Guerreiro  ----------------------------------------------------------  
 ---------- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE ARMAZÉM E CONSTRUÇÃO 
DE OUTRO ARMAZÉM, EM BAIÃS – ALGOZ. --------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José António 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 face 
à justificação apresentada e a aceitar os projectos das especialidades de acordo com a 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO PECUÁRIA, 
EM CANAIS – TUNES. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Norberto José Rosa Cabrita.-----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável à localização 
pretendida nos termos da informação. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA CONSTITUIÇÃO 
DO REGIME DE PROPRIEDADE HORIZONTAL, NA RUA FERNÃO MAGALHÃES, EM 
ARMAÇÃO DE PÊRA. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Noémia de Assunção Lima Reis e Maria Lucília Ricardo Lima Caliço.   
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar o prédio em regime de 
propriedade horizontal, de acordo com a informação e certificar nos termos da mesma. ---------  
 



 
 

 

 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE REGISTO DE ESTABELECIMENTO DE 
ALOJAMENTO LOCAL, VALE, PÊRA. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Célia Maria Conceição Joaquim Catuna  -------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. -------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE REGISTO DE ESTABELECIMENTO DE 
ALOJAMENTO LOCAL, EM SANTO ESTÊVÃO, SILVES. ------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Sérgio Manuel Costa Sequeira. -------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. -------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO, 
FRAÇÃO Q, BLOCO D, BAIRRO DO PROGRESO, RUA GAGO COUTINHO, SILVES. ---------  
 ---------- REQUERENTE: Vítor António Silva  -----------------------------------------------------------------  
 ---------- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, MONTE DE BAIXO, 
SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: António da Silva Soares  ----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A 
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – CUMEADA DE BAIXO, FREGUESIA E CONCELHO DE 
SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Ana Maria Varela Durão Elias ---------------------------------------------------   
 ---------- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA E PISCINA, 
QUINTA DO ROGEL, LOTE 82, ALV. LOT. 5/05, ALCANTARILHA. -----------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Memoart, Lda. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de 
acordo com a informação. Mais se delibera notificar a proprietária do lote 82 do teor da 
presente deliberação, fixando-se o prazo de 30 dias para implementar as medidas 
necessárias à promoção da segurança da obra, executando, nomeadamente, a vedação do 
prédio na parte confinante com a via pública e a sua limpeza. Do teor da presente deliberação 
deverá ser dado conhecimento ao reclamante. --------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, TINHOSAS, SILVES. ----------------------------  



 
 

 

 ---------- REQUERENTE: Bruce Richard Allen e Eva Elizabeth Kennedy ------------------------------  
 ---------- 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 
estabelecimento de alojamento local, de acordo com a informação. -----------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO, RUA DR. JOÃO 
DE MENESES, N.º 16 B, SILVES. -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Natália Conceição Gomes Guerreiro Fonseca ------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação técnica e 
transmitir à requerente para proceder em conformidade. --------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO - AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO 
DE MORADIA, FONTE DO NEGRO – PÊRA. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: André Gonçalves Martins ---------------------------------------------------------  
 ---------- 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. Remeter aos Serviços de Fiscalização para levantar participação 
com vista à instauração de processo de contra-ordenação. ----------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.15 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA, TORRE, ARMAÇÃO DE 
PÊRA. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: SONAERP – RETAIRL PROPERTIES, S. A. 
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer à Junta de Freguesia 
sobre a pretensão da requerente. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.16 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SÍTIO VALES 
CABANAS – PÊRA. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Tomásia Rosa Gonçalves Ferreira de Matos Rodrigues -----------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer jurídico. --------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.17 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA, CONSTRUÇÃO DE 
PISCINA E ARRECADAÇÃO, VALE FUZEIROS, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES ---------  
 ---------- REQUERENTE: Messias Alves Cabrita, Herdeiros. ---------------------------------------------  
 ---------- 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 
relativo a ampliação da moradia e muro, de acordo com a informação e face à declaração 
apresentada pela requerente relativa aos caminhos municipais, confinantes do prédio. ----------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DO PROGRAMA DE APOIO A INSTITUIÇÕES DE 
INTERVENÇÃO SOCIAL – PAIIS – ANO DE 2014. --------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------  



 
 

 

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “pretendo que o executivo 
permanente me esclareça quem elaborou os programas e em que divisões. Ou seja, quem é 
o responsável pelos documentos. Isto porque, eles não estão assinados pelos técnicos”. ------  
 ---------- A Sra. Vereadora Engª. Luísa Luís esclareceu que “o PAIIS – Programa de Apoio a 
Instituições de Intervenção Social, foi elaborado pela Rute Santos, Técnica Superior do Sector 
de Acção Social. O PAMAD – Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo, foi 
elaborado pela funcionária Márcia Manteigas, Técnica Superior do Sector do Desporto. O 
PAAJU – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil, foi realizado pelo funcionário Sérgio 
Costa, Assistente Operacional, do Sector de Juventude. E o PAIAC – Programa de Apoio a 
Instituições de Âmbito Cultural foi feito pelo funcionário Carlos Rocha, do Sector da Cultura”. -   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, tomou a palavra de seguida para dizer que “não 
está em causa a nossa posição, em reunião nos programas. --------------------------------------------  
 ---------- O que foi dito na última reunião foi que havia incongruências. Mas há coisas que 
devem ser esclarecidas. Em termos do Orçamento para o ano de 2014 houve um aumento de 
verba para o PAIIS, mas o valor que está para ser subsidiado, no conjunto, é igual ao ano de 
2013 e não corresponde a um aumento de €20.000,00 (vinte mil euros). -----------------------------  
 ---------- No PAIAC quando dizem que o acréscimo é de €11.000,00 (onze mil euros), não 
temos a análise comparativa entre os anos de 2013 e 2014. --------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente disse que não haveria atribuição de subsídios para actividades 
pontuais, mas no PAAJU está previsto”. -----------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente, tomou a palavra, em seguida, para dizer que “nesse caso 
concreto, nós vamos contribuir nas actividades pontuais de forma logística, à excepção do 
PAAJU, atendendo às características diferentes das associações e eventos e daí o diferente 
tratamento. É que às associações solicitam pequenas ajudas como lanches, bebidas, etc. -----   
 ---------- No anterior executivo consideravam-se pontuais, até as colectividades previstas no 
Plano de Actividades. No nosso entendimento, não concordamos com isso e é feito um 
estudo e uma intersecção de todas as actividades de cada tipo de programa, para não haver 
sobreposição: refiro-me ao PAIAC e ao PAMAD onde são apresentadas inúmeras actividades 
que não são consideradas pontuais. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- No PAAJU existem pequenos convívios e as associações não espelham os eventos 
nos seus planos de actividades. Por isso, como as características são diferentes porque se 
tratam de pequenas comemorações, inclui-se a ajuda financeira para além da logística. --------  
 ---------- As coisas não podem ser tratadas de igual forma quando são diferentes”. ----------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio para dar a saber que concluiu que “há um 
aumento de €500,00 (quinhentos euros), no PAAJU, mas na documentação ora entregue para 
a época de 2013/2014, o valor é igual. Estranho também, porque havendo a Associação 
Juvenil - Polis Apoteose não é contemplada no programa específico, pois não está 
contemplada verba para ela. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao torneio de futebol da União Desportiva Messinense e à compra das 
medalhas como é que se vai atribuir um subsídio quando a Sra. Presidente disse que iria 
retirar o valor a esta entidade desportiva, no PAMAD, a esta entidade desportiva?” --------------  
 ---------- Posto isto, a Sra. Presidente disse que “a pergunta que me fez acerca da Associação 
Juvenil - Polis Apoteose e atendendo ao seu plano de actividades e às suas características, 
foi incluída no PAAJU. Mas quando nos fizeram chegar algumas das actividades, verificámos 
que elas não se encaixavam no PAAJU, mas no PAIAC, e por isso atribuímos o valor não de 
€500,00 (quinhentos euros), mas de €1.000,00 (mil euros). ----------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Rogério Pinto respondeu: “não concordo”. ------------------------------------  
 ----------  A seguir foi o Sr. Vereador Fernando Serpa a tomar a palavra, dizendo que “estamos 
de acordo com os programas como aposta nas colectividades do concelho. Os Pontos 6.1, 
6.2, 6.3 e 6.4 estão ligados aos Pontos 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16 da Ordem de Trabalhos desta 
reunião, e, seguramente por lapso, os serviços esqueceram-se de dar a informação do 
cabimento nas Propostas referentes ao PAIAC e ao PAMAD. -------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Preciso de uma informação dos técnicos, nos termos da lei dos compromissos (Lei nº 
8/2012 de 21/02), nomeadamente no seu art.º 5/5, que é (… a autorização para a assunção 
de um compromisso é sempre precedida pela verificação da conformidade legal da despesa, 
nos presentes termos e nos demais exigidos por lei…). ---------------------------------------------------  
 ---------- Sendo assim, deverá a Dra. Telma Gonçalves, Chefe da Divisão Financeira, ou um 
outro técnico superior da área financeira, fazer menção da legalidade desta proposta. Claro 
está que, como estes pontos 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16 vêm depois da proposta de alteração do 
orçamento, deverá, após a sua aprovação, o técnico emitir a informação de cabimento”. -------  
 ---------- A Sra. Presidente aproveitou para deixar claro que “após passarem as propostas de 
alteração orçamental e as Grandes Opções do Plano, que propõe dois reforços, a indicação 
que eu tenho dos serviços, é que lhes transmita para que seja feita a cabimentação”. -----------   
 ---------- Em seguida, o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa solicitou à Sra. Presidente que 
questionasse a Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos, no sentido de 
saber se é suficiente o que a Sra. Presidente disse “que a lei dos compromissos fica 
cumprida” ou se tem que haver uma informação dos serviços quanto ao cabimento”. ------------  
 ---------- Ao que a Sra. Presidente observou que “a alteração orçamental vem permitir o 
cabimento do PAIAC e do PAMAD”. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Dra. Isabel Cabrita, chamada a intervir, disse que “a partir do momento em que seja 
aprovada a Alteração Orçamental respeitante à temática em causa, ela consubstanciará a 
necessária cabimentação que será vertida em informação prestada pelos serviços”. -------------  
 ---------- O Vereador Dr. Fernando Serpa aproveitou para perguntar se “é necessário ou não a 
informação do cabimento antes da votação?” ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Ao que a Dra. Isabel Cabrita, esclareceu que “é necessário”.---------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o programa. ---------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DO PROGRAMA DE APOIO AO MOVIMENTO 
ASSOCIATIVO DESPORTIVO – PAMAD – ANO DE 2014. ----------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------   
 ---------- O teor das intervenções da Sra. Presidente e dos Srs. Vereadores, sobre este 
assunto, é o mesmo que recaiu sobre o ponto 6.1 desta reunião. --------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o programa. ---------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DO PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 
JUVENIL- PAAJU – ANO DE 2014. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------  
 ---------- O teor das intervenções da Sra. Presidente e dos Srs. Vereadores, sobre este 
assunto, é o mesmo que recaiu sobre o ponto 6.1 desta reunião. --------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o programa. ---------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DO PROGRAMA DE APOIO A INSTITUIÇÕES DE 
ÂMBITO CULTURAL – PAIAC – ANO DE 2014. ------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------  
  --------- O teor das intervenções da Sra. Presidente e dos Srs. Vereadores, sobre este 
assunto, é o mesmo que recaiu sobre o ponto 6.1 desta reunião. --------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o programa. ---------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DO EXERCÍCIO DA VENDA AMBULANTE NA 
FRENTE-MAR EM ARMAÇÃO DE PÊRA PARA 2014 / PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE 
SETEMBRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.-----------------------
- --------- A Exma. Sra. Presidente iniciou a sua intervenção acerca deste ponto, dizendo que 
“as reuniões havidas sobre a venda ambulante, tiveram a presença dos fiscais, do Vice-



 
 

 

Presidente e do Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, para se chegar a um 
consenso e permitir a venda ambulante. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Num dos atendimentos que fiz na Junta de Freguesia de Armação de Pêra, tal como 
já tinha dito, reuni com os comerciantes, e o Presidente daquela Junta de Freguesia e 
comuniquei-lhes o que se pretendia em termos de venda ambulante. Questionei-os se viam 
algum constrangimento relativo à proposta a levar à reunião de Câmara. Os mesmos 
disseram que não, desde que os produtos locais e o artesanato, fossem locais e com os 
próprios produtores e artesãos, ao vivo. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Referi ainda que iríamos incluir na proposta, a venda de filhós e churros a apenas 
dois espaços, devidamente localizados pelos fiscais. Aliás, todos os vendedores ambulantes 
terão o espaço específico para os seus produtos e será feita uma fiscalização em conjunto 
com a GNR – Guarda Nacional Republicana, no sentido de se fazer cumprir. ----------------------  
 ---------- Ao receber o parecer da Junta de Freguesia, dei-me conta de algumas considerações 
e, alterámos a proposta colocando a venda de farturas e churros para que se salvaguardasse 
a situação de não estar espelhada essa mesma venda. ---------------------------------------------------  
 ---------- Quanto às demais considerações do Sr. Presidente da Junta desta Freguesia na 
alínea b) da nossa proposta, quando não concorda com a venda de farturas e churros, à 
excepção do fim de semana da “Festa em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes” e da 
“Festa de Nossa Senhora dos Aflitos”, não foi dito isso em nenhuma das reuniões presenciais 
e até foi colocada à consideração dos comerciantes. ------------------------------------------------------  
 ---------- Quando na nossa proposta referimos actividades de âmbito artístico e/ou lúdico, tal 
engloba inúmeras actividades.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assim, e numa análise pessoal do parecer da Junta de Freguesia de Armação de 
Pêra, a nossa proposta não se adequa àquela nos dois locais de venda de farturas e churros.  
 ---------- À parte disto, também atendi um telefonema de uma pessoa (porque não pude 
comparecer no dia de atendimento na Junta de Freguesia) e uma das situações que foi 
levantada foi a possibilidade da venda de filhós e churros e eu disse que estava condicionada 
pela aprovação da proposta em reunião de Câmara. Mas essa mesma pessoa, via telefone, 
referiu-me que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra disse que, à 
partida, iria ser impossível a venda de farturas e, segundo a senhora que fez o telefonema, o 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia disse: “a Sra. Presidente pensa que manda? Ela só tem 
lá três, e eu tenho quatro”. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Na altura não entendi o que é que isto queria dizer, pois estava a tentar resolver o 
problema daquela senhora e disse que tal iria ser resolvido em reunião de Câmara. -------------  
 ---------- Mais tarde reflecti sobre o assunto e custou-me acreditar. Este executivo permanente 
teve o cuidado de envolver, quer os comerciantes, quer os fiscais, quer o Sr. Presidente da 
Junta de Freguesia de Armação de Pêra, para que haja, por parte de quem representa 
instituições, respostas deste género para os munícipes!”. ------------------------------------------------  
 ---------- Posto isto, o Senhor Vereador Fernando Serpa interveio relativamente a este ponto 
da reunião de Câmara, dizendo que “as afirmações da Sra. Presidente são suficientemente 
pertinentes para ser tomada uma decisão sem ouvir o Presidente da Junta de Freguesia de 
Armação de Pêra. Pretendo assim, deslocar-me a Armação de Pêra, para o confrontar com 
estas afirmações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Preocupa-me que as relações, aparentemente, estejam nesta fase no “diz que disse”, 
o que não é nada bom para as relações institucionais e pessoais entre a Sra. Presidente da 
Câmara Municipal e o Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra. Logo, não 
estou em condições de avançar com a votação”. ------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente voltou a usar da palavra para fazer um alerta acerca do ponto em 
discussão: “Chamo a atenção para que já estamos atrasados com isto”. -----------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa voltou a intervir, para dizer: “Preciso que a Sra. 
Presidente me identifique quem foi a senhora que proferiu tais afirmações”. ------------------------  
 ---------- Em seguida a Sra. Presidente disse que “a proposta é posta à votação, uma vez que 
já temos o parecer da Junta de Freguesia de Armação de Pêra”. --------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Posto isto, o Dr. Fernando Serpa tomou a palavra, novamente, para deixar assente 
que “como a Sra. Presidente não me dá tempo de confrontar os intervenientes desta questão, 
que eu reputo, da máxima gravidade entre instituições, e pretende colocar à votação a sua 
proposta, o PS – Partido Socialista apresenta a seguinte proposta: ------------------------------------  
 ---------- 1º - A redacção da alínea a) do ponto 3 da proposta da Sra. Presidente passará a ser 
assim: “venda de artesanato e produtos locais elaborados ou produzidos ao vivo por artesãos 
e produtores residentes (residência fiscal e domiciliária) no concelho de Silves, 
respectivamente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Isto porque, a Junta de Freguesia no nº 4 do seu parecer considera como aceitável a 
existência deste tipo de produto para dinamização da Frente-Mar da Vila de Armação de 
Pêra. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mas há uma questão prévia a tudo isto que é o ponto 6 do parecer da Junta de 
Freguesia, que a escolha do local deverá obedecer ao que a Junta de Freguesia refere que é 
“esta Junta de Freguesia, em seu nome e as colectividades, deverão ter sempre prioridade 
em relação à venda ambulante quanto à escolha dos locais destinados a esse fim. --------------   
 ---------- Daí que apresentamos a seguinte proposta: -------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto aos eventos promovidos pela Câmara Municipal, Junta de Freguesia de 
Armação de Pêra e associações locais, deverão ter sempre prioridade em relação à venda 
ambulante, devendo ser previamente ouvida a autarquia local (Junta de Freguesia de 
Armação de Pêra).” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente da Câmara tomou a palavra para relembrar “que nessa 
reunião que foi feita com a presença dos fiscais municipais, são eles que distribuem os 
vendedores ambulantes pelas várias áreas, e foram logo acautelados os espaços onde 
haveria animação de rua durante os meses de verão. Não sei se anteriormente havia 
reuniões com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, no sentido de haver uma consonância, 
quer quanto aos produtos quer quanto à distribuição dos vendedores ambulantes. ---------------  
 ---------- Nós permitimos que haja um diálogo de concertação de esforços para este e outros 
assuntos, mas depois as coisas não batem certo.” ---------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Fernando Serpa voltou a tomar a palavra para dizer que “a proposta 
que fazemos é construtiva”. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Seguiu-se o Vereador, Sr. Mário Godinho, a tomar a palavra para esclarecer que “em 
relação ao ano passado a única alteração que houve foi a da senhora das filhós que 
efectuava o pagamento ao clube “Os Armacenenses”, e agora pagará à Câmara Municipal”. --  
 ---------- A Sra. Presidente voltou a ter a palavra para afirmar que “e não só, porque também 
não vamos permitir a venda de produtos do país de origem por parte dos tocadores peruanos. 
A única coisa que foi acrescentada foram as filhoses; de resto está tudo igual”. -------------------  
 ---------- Posteriormente, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, esclareceu que “a minha posição 
tem a ver com as alíneas a) e c) da nova proposta da Câmara Municipal. Lamento que 
transcreva para a Ata desta reunião “coisas do diz que disse”. Mas porque falei com o Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia em questão, ele transmitiu-me numa Assembleia de 
Freguesia, em que ele pediu ajuda ao PS – Partido Socialista e à CDU – Coligação 
Democrática Unitária, o membro da CDU, Dr. Manuel Brás, disse (conforme se acha registado 
na acta dessa sessão): “a minha posição é a seguinte: concordo à excepção da venda de 
produtores locais e artesãos. A melhor forma de apoiar o comércio das pastelarias é não 
permitir a venda de churros, em condições pouco higiénicas.” ------------------------------------------  
 ---------- Quais são as actividades feitas ao vivo, quais os produtos permitidos vender, para 
não entrarem em concorrência desleal com os da terra?” -------------------------------------------------  
 ---------- Ao que a Sra. Presidente aproveitou para relembrar que “o que nós estamos aqui a 
deliberar é relativamente às actividades autorizadas para a venda ambulante, e apenas isso. 
A proposta é só relativamente às actividades autorizadas porque a distribuição dos locais é 
feita em consonância com o Presidente da Junta de Freguesia, os fiscais municipais e o 
executivo permanente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ----------  Daí, considerarmos não fazer sentido reverter essa segunda proposta do Dr. 
Fernando Serpa, atendendo ao que foi anteriormente dito.” ----------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa voltou a pedir a palavra para dizer que “para 
melhor esclarecimento daquilo que está em causa, a acreditar nas palavras da Sra. 
Presidente, face à existência de duas versões diferentes para aquilo que se passou em várias 
reuniões institucionais, entre os responsáveis pela Câmara Municipal e pela Junta de 
Freguesia de Armação de Pêra, parece-nos preferível a votação formal deste ponto prévio, 
reproduzindo assim o teor do parecer da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, de que 
vimos falando. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Para facilitar a votação, solicito à Sra. Presidente que ponha à votação esta questão 
prévia”.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  A Sra. Presidente interveio em seguida, esclarecendo que “o que está errado é 
“demonstrações”, porque a ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica não 
permite a realização em determinados locais. Logo, os produtores apenas poderão fazer 
simulações, demonstrações como acontece nos casos do mel e dos bolos regionais. Este tipo 
de produtores, com estes produtos, só podem, deslocar-se a feiras, demonstrando nelas 
aquilo que produzem”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em seguida, o Sr. Vereador Paulo Pina, aproveitou para deixar a sua opinião quanto 
a este assunto dizendo que, “achei que a alteração à proposta anteriormente apresentada, foi 
no sentido de dar resposta à posição da Junta de Freguesia de Armação de Pêra. Pergunto, e 
quanto às pipocas?” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Respondendo a Sra. Presidente disse que “há lojas a vender esse produto ao 
contrário das filhós”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Seguidamente a Sra. Presidente colocou à votação a proposta relativa à questão 
prévia, a qual foi aprovada por unanimidade.  ----------------------------------------------------------------  
 ---------- O Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra, de seguida, argumentando que 
“sobre o tema de venda de farturas e churros; ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Considerando que tem que haver transparência e equidade; ---------------------------------  
 ---------- Considerando também que a escolha dos vendedores ambulantes não pode ser 
encontrada na primeira pessoa que estiver interessada, pois nesse sentido todos os restantes 
que eventualmente o estejam, estariam prejudicados por não terem tido conhecimento dessa 
venda;   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Propõe-se que, na próxima reunião camarária, a Sra. Presidente apresente uma 
proposta com os critérios para a escolha dos comerciantes de venda de farturas e churros. ---  
 ---------- Claro está que a aprovação desses critérios condiciona a escolha do comerciante”. ---  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra em seguida, por forma a esclarecer que “a 
Presidente não se manifesta contra o dar conhecimento dos critérios que considera 
pertinentes para a escolha dos comerciantes de venda de filhós. No entanto, não considero 
que tenha que ser apresentada como uma proposta e votada numa próxima reunião de 
Câmara. O que não invalida de dar conhecimento, e, como diz que a sua proposta é política, 
a minha é uma decisão política”. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Pelo que o Dr. Fernando Serpa retorquiu que “a Sra. Presidente tem que ter uma 
postura democrática a esta mesa. Como não ganhou com maioria absoluta, tem que permitir 
outras opiniões diferentes. E deve também respeitar as propostas feitas pelos restantes 
vereadores e, quando não concordar, vota contra”. ---------------------------------------------------------  
 ---------- Voltando a Sra. Presidente a ter a palavra, justificou a sua posição dizendo que “as 
propostas têm que ter alguma fundamentação legal, e não ganhámos por maioria, mas 
ganhámos, e há determinadas coisas que temos que assumir politicamente. Até podemos 
errar, mas assumimo-lo. Já disse que traria aqui os critérios para vosso conhecimento”. --------  
 ---------- De novo com a palavra, o Dr. Fernando Serpa fez saber que “o que está em causa é 
o princípio de igualdade de tratamento e o princípio de igualdade de oportunidades. E quando 
a Sra. Presidente disse que há uma pessoa, que não me quis dizer o nome, que a contactou 
e até lhe transmitiu a conversa que teve com o Dr. Ricardo Pinto, Presidente da Junta de 



 
 

 

Freguesia de Armação de Pêra, e quando posteriormente a Sra. Presidente vem dizer que a 
primeira pessoa a chegar é-lhe atribuído o lugar, eu não posso concordar. Pela simples razão 
que, no nosso concelho, poderão existir outras pessoas nas mesmas circunstâncias, que 
também estejam interessadas na mesma actividade. Têm é que ter uma oportunidade de 
conhecer, em concreto, a possibilidade de puderem elas também ter essa actividade.  ----------  
 ---------- Não pode haver, nem eu iria permitir, com o meu voto, lugares pré - destinados. -------  
 ---------- Por isso, é que apresentei a proposta com esta sustentação, mais do que evidente, e, 
apelo à Sra. Presidente que, segundo o regimento, a ponha a votação e, democraticamente, 
aceite como eu irei aceitar, o resultado da mesma. Os princípios de igualdade de tratamento e 
de igualdade de oportunidades, assim o impõem. E, a ausência de regulamentação para esse 
efeito, o aconselha”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- De volta à palavra, a Sra. Presidente respondeu que “quando foi feita por este 
executivo permanente, a proposta de venda ambulante, e que resultou das várias reuniões já 
referidas, já havia na Secção de Taxas e Licenças, um interesse relativamente à venda de 
filhós. Daí ter sido incluída a venda das farturas. ------------------------------------------------------------  
 ---------- A senhora ligou-me na passada quinta-feira, e eu depois liguei-lhe de novo, e a 
proposta referente à venda de farturas, já estava feita. Ninguém quer dar tratamento desigual 
ou diferenciado. Mas creio que há coisas, nomeadamente, esta questão que têm que ser 
sustentados os critérios numa proposta. Se me disser que os quer conhecer, sim. Mas vir 
como proposta, não. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Posso não pôr à votação e verificar se isso é enquadrável ou não no regimento”. ------  
 ---------- O Vereador Dr. Fernando Serpa questionou a Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão 
de Assuntos Jurídicos, se “Isto tem enquadramento jurídico?” ------------------------------------------  
 ---------- Posto isto, suspendeu-se a reunião às treze horas e quarenta minutos, tendo-se 
retomado os trabalhos às catorze horas e trinta minutos. -------------------------------------------------  
 ---------- Iniciando a Sra. Presidente com a palavra, começando por dizer que “tive a ler a 
legislação em vigor sobre a venda ambulante e, atendendo às vivências, enquanto vereadora 
não permanente e ao que o Dr. Fernando Serpa disse a ter um tratamento desigual, acho que 
temos uma lacuna grave, por não termos regulamento que possa sustentar; compreendo 
assim, toda a pertinência do Vereador Dr. Fernando Serpa.  --------------------------------------------  
 ---------- No entanto, devo reflectir que, apesar da preocupação se cingir à venda de farturas, 
eu vou mais longe e, apresento a seguinte contra-proposta: ---------------------------------------------  
 ----------  Não só apresentar os critérios relativamente à venda de filhós, mas também critérios 
de atribuição a qualquer uma das actividades autorizadas para a venda ambulante, enquanto 
não tivermos um regulamento que sustente a venda ambulante”. --------------------------------------  
 ---------- Posto isto, o Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra para perguntar se 
“enquanto os critérios não forem definidos, fica suspensa a autorização das actividades de 
venda ambulante?” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ao que a Sra. Presidente respondeu “Sim, não se pode autorizar a venda ambulante, 
enquanto não houver critérios estabelecidos. Mas isso não invalida que sejam recepcionadas 
as inscrições”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- De seguida, o Dr. Fernando Serpa, declarou: “respondo no presente por este 
mandato. Vou-me esforçar por não ir buscar nada a outro mandato. Não vislumbro que seja 
possível sem que os critérios de atribuição estejam previamente definidos, pelo que, sugiro 
que a Sra. Presidente traga para a próxima reunião, os critérios de atribuição”. --------------------  
 ---------- A Sra. Presidente continuou expondo o seu ponto de vista, referindo que “estou a ver 
que as circunstâncias nos estão a levar a que a atribuição se venha a fazer através de 
concurso. Estamos a levantar questões que podem suscitar problemas às pessoas”. ------------  
 ---------- Chegada a vez do Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto esclarecer qual a sua opinião final, 
relativamente a este ponto, disse o seguinte: “face a todas estas nuances era de considerar a 
venda ambulante de pipocas e algodão doce. É uma forma de igualdade construtiva, 
relativamente às pessoas que têm venda de pipocas e algodão doce nas lojas, em Armação 
de Pêra, e que querem também vender na rua. --------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Essas lojas deverão ter também a possibilidade de vender pipocas e algodão doce na 
rua, em venda ambulante”. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Por último, interveio o Sr. Vereador Mário Godinho, respondendo que “isso seria uma 
ilegalidade, porque não têm cartão de vendedor ambulante”. --------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta com a alteração da alínea 
a) do ponto 3 que passará a ter a seguinte redacção: Venda de artesanato e de produtos 
locais, elaborados ou produzidos ao vivo, por artesões, produtores residentes no concelho de 
Silves (residência fiscal e domiciliária), respectivamente. Os vereadores do PSD votaram 
contra. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Vereador Dr. Rogério Pinto, em nome do PSD – Partido Social Democrata 
apresentou a seguinte Declaração de Voto, sobre a proposta da CDU, relativa a este ponto, 
evocando que “esta proposta quanto a nós não defende os comerciantes de Armação de 
Pêra”. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA EVENTO 
MUSICAL A REALIZAR ENTRE AS 18H DO DIA 10 DE MAIO E AS 18HDO DIA 11 DE MAIO, 
NA SECÇÃO ES PRÉDIO Nº 0011, EM MONTE RAMOS – SÃO MARCOS DA SERRA, 
REQUERIDO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL SUSTENTALEGRIAS. -----------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação Cultural Sustentalegrias. ------------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer à Junta de Freguesia de 
São Marcos da Serra. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA RELATIVA AO DIREITO DE SUPERFÍCIE 
CONSTITUÍDO A FAVOR DA "PETRÓLEOS DE PORTUGAL, PETROGAL, S. A.". --------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto deixou a seguinte sugestão, relativa a este ponto: 
“A Câmara Municipal pode aproveitar uma receita que agora é de €600,00 por ano e face ao 
que está justificado na proposta. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Alerto para que se averigue sobre a bomba junto às Piscinas Municipais, se o terreno 
é nosso e o que é que se passa.” --------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar o valor da avaliação constante no 
laudo da Comissão Municipal de Avaliação de Imóveis e renegociar o preço a pagar pela 
prorrogação e a título de anuidades, actualizando o valor conforme os termos e critérios 
constantes na proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO Nº 7. ---------------  
 ---------- Presente informação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio neste ponto, salientando que “olhando para a 
documentação não consigo perceber os valores que são transferidos na informação 
explicativa e na própria alteração. De onde foram retirados os valores? Pretendo perceber se 
porventura não faltam €16.500,00?” ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto aproveitou para dizer que “lamentamos que, 
estando em Abril, venha a esta sessão mais uma proposta de alteração orçamental, que é a 
nº 7”. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a alteração. Os vereadores do PSD e 
do PS abstiveram-se. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO Nº 6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a alteração. Os vereadores do PSD e 
do PS abstiveram-se. -----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 6.10 - ASSUNTO – MINUTA DO “CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DO 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS (GASOLINA E GASÓELO) EM 
POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO”. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------   
--------- - DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato. -------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO “100 LIMITES” ATÉ ÀS 
4H00 NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL E NOVEMBRO E DEZEMBRO. -------------------------  
 ---------- REQUERENTE: ORLANDO VASCO NEVES. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente aproveitou para dizer que “quando recepcionei este pedido 
de alargamento das 2h para as 4h, levantou-me alguma estranheza. Mas como está 
sustentado pelo parecer da Junta de Freguesia de Alcantarilha, julgo estarmos 
salvaguardados”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar o alargamento de horário 
pretendido face ao parecer favorável da União das Freguesias de Alcantarilha e Pêra. ----------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.12 - ASSUNTO – PROPOSTA DE NOVA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES. -------------------------------------  
 ---------- Presente proposta e parecer da CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.   
 ---------- O Exmo. Senhor Vereador Dr. Fernando Serpa iniciou a sua intervenção 
relativamente a este ponto, dizendo que “nós apelamos ao executivo permanente, que adapte 
a sua proposta às pertinentes e boas sugestões do parecer jurídico da CCDR Algarve – 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. ---------------------------------  
 ---------- Assiste ao executivo permanente apresentar a sua estrutura nos termos em que 
achar por bem. Mas este poder discricionário tem limites nos termos legais. O referido parecer 
jurídico veio responder às dúvidas que nós tínhamos e, com a força legal que daí resulta, a 
Sra. Presidente tem que agir em conformidade. Não está em causa a reestruturação das 
divisões; até no caso extremo podia escolher unicamente duas super divisões. Não ponho 
isso em causa, tem esse direito que nós reconhecemos. -------------------------------------------------  
 ---------- Assim, apelamos uma vez mais, construtivamente, para que o art.º 9 da sua proposta 
e o anexo IV da mesma, sejam reformulados de acordo com os termos do parecer jurídico. ---  
 ----------  Se assim fôr, terá imediatamente o nosso voto e concordância. ----------------------------  
 ----------  Outra questão tem a ver com o preenchimento dos lugares de chefia que não é, de 
momento, para aqui chamada, mas cujas regras e enquadramento são antecipados pelo 
parecer jurídico da CCDR Algarve. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  No sentido de reproduzir a nossa posição está aqui o enquadramento que deve ser 
seguido” e que em seguida se transcreve: --------------------------------------------------------------------  
 -------- Reconhece-se e dá-se como inquestionável a legitimidade que o último sufrágio 
eleitoral autárquico concedeu ao actual executivo permanente, designadamente “para 
imprimir urna nova orientação aos serviços municipais, mediante restruturação e 
reorganização de algumas das unidades orgânicas, adaptando-as às novas políticas do 
Município de Silves, concedendo-lhes urna nova dinâmica e redefinindo as respectivas 
competências.   
Contudo, essa actuação há-de forçosamente reger-se pelo princípio da legalidade e, foi pelo 
facto de se nos terem levantado dúvidas, do ponto de vista legal, que se solicitou que a 
CCDR fosse instada a pronunciar-se. E eIa veio fazê-lo, dando resposta às quatro questões 
colocadas, a saber: --------------------------------------------------------------------------------------------------    
---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------1ª questão ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
  



 
 

 

A CCDR refere que há que clarificar a 2ª parte do art.º 9 do regulamento porquanto "não é 
clara e presta-se a alguns equívocos. Da segunda parte do articulado da alínea c) do nº 1 do 
art.º 25 da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, republicada em anexo à Lei nº 64/2011, de 22 de 
dezembro, se pode depreender que uma das excepções à cessação das comissões de 
serviço dos cargos dirigentes acontece, quando for mantida expressamente a comissão de 
serviço no cargo dirigente do mesmo nível que lhe vier a suceder. Neste particular, aderimos 
à sugestão constante do ponto 6 da nota jurídica elaborada pelo Dr. Norberto Apolónia de 
07.02.2014 (...). Nesta conformidade, e desde que acautelado no regulamento o sugerido no 
ponto 6 da referida nota jurídica, julga-se acautelado o princípio da legalidade do mesmo 
(…).------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------  
-----------Desta forma, deverá ser reformulada a redacção da parte final do art.º 9.------------------ 
---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 2ª questão---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A resposta é dada pelo enquadramento no regime de substituição que decorre dos nº 
2 e 3 do art.º 27 da Lei nº 2/2004 de 15 de janeiro na redacção dada pela Lei nº 64/2011 de 
22/12. -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Passados 90 dias sobre a data da designação do dirigente em regime de substituição, esta 
cessa a não ser que esteja em curso procedimento tendente à designação do novo titular (cfr. 
Nº3 do art.º 27). Logo, a resposta à 2ª questão é a de que para o preenchimento dos cargos 
dirigentes previstos na estrutura ora proposta, o Presidente poderá nomear em regime de 
substituição mas o acto de nomeação estará sempre dependente da abertura de concurso, e 
não "(…) observada a tabela de sucessão das unidades orgânicas" como proposto-----------
Deverá pois ser alterada a redacção do art.º 9 de forma a se adequar ao parecer jurídico.------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------3ª questão---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A tabela de sucessão constante no anexo IV do regulamento proposto "deverá 
contemplar, para além das já consignadas, as 4 outras restantes divisões bem como a nova 
unidade de máquinas e viaturas".---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------4ª questão---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
São avançadas duas hipóteses possíveis:---------------------------------------------------------------------
------ a) A nova unidade orgânica que sucede mantem a mesma designação e competências 
que a anterior, verificando-se que existe uma justa sobreposição e aqui o executivo camarário 
pode deliberar na manutenção das comissões de serviço (seguindo o parecer jurídico da 
CCDR de 18/01/2013).----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------Encontrar-se-ia nesta situação somente a DSUA, porquanto a DOMT e a DCTP não 
se encontram providas. No entanto, o executivo permanente entendeu não renovar a 
comissão de serviço da dirigente da DSUA, o que se condescende.------------------------------------ 
------b) A nova unidade orgânica que sucede altera a designação e as competências.------------ 
-----------Encontram-se nesta situação a Divisão Jurídica e Administrativa e a Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística que aglutinam competências de duas unidades orgânicas 
e, em parte, a Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Acção Social, cuja designação se 
mantém mas vê as suas competências aumentadas nos domínios da acção social, juventude 
e educação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- --------- Assim sendo, o art.º 9 também, nesta parte, deverá reproduzir o sentido do parecer 
jurídico quanto à sobreposição ou não das unidades orgânicas.”---------------------------------------- 
 ---------- Voltando à primeira questão de que a Senhora Presidente desta Câmara Municipal 
tem toda a legitimidade para apresentar a estrutura, nós aceitamos. ----------------------------------  
 ----------  Há contudo, uma palavra-chave no parecer jurídico que é a “sobreposição” e esta 
sobreposição é determinante para o enquadramento da sua proposta. Apelo pois, para que a 



 
 

 

Senhora Presidente não a ponha à votação, retire-a e reformule a redacção do art.º 9 nos 
termos do parecer jurídico da CCDR Algarve.” ---------------------------------------------------------------  
 ----------  A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra para responder que “a proposta de 
regulamento, no que concerne ao art.º 9, e ainda à Tabela de Sucessões (Anexo IV) dão 
cumprimento ao que está vertido no ponto 6 da nota jurídica da CCDR Algarve. -------------------  
 ---------- Note-se ainda que o art.º 9 do regulamento proposto não difere do art.º 9 do 
regulamento vigente. Por outro lado, o parecer jurídico da CCDR Algarve sugere que todas as 
unidades orgânicas flexíveis constem na Tabela de Sucessão, o que, no nosso entender, não 
faz sentido, tendo em conta que na Tabela de Sucessão do regulamento vigente, a maioria 
das unidades flexíveis não estão providas por dirigentes. -------------------------------------------------  
 ----------  No entanto, apesar de achar que o parecer jurídico da CCDR Algarve agora 
apresentado não seja conclusivo e não dê respostas concretas àquilo que foram as questões 
colocadas, não vejo qualquer problema em que possamos debruçar-nos sobre a estrutura até 
à próxima reunião.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em seguida o Vereador Dr. Fernando Serpa interveio novamente dizendo que 
“Felicito a Sra. Presidente por me ter acompanhado no meu pedido de reconsideração da sua 
proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O parecer jurídico da CCDR Algarve agora chegado ao nosso conhecimento, 
enquadra e deve ser respeitado na elaboração da estrutura, parecer esse e para que não haja 
nenhuma dúvida, em nada comparável ao artigo da revista “O Municipal”, que desce ao 
concreto ao referir e definir o que se entende por esta sobreposição.” --------------------------------  
 ----------  No sentido de ajudar a Sra. Presidente na rectificação da sua proposta, se achar por 
bem, fiz um pequeno e humilde estudo sobre o parecer jurídico da CCDR Algarve que 
responde às questões que coloquei.” ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Exmo. Senhor Vereador Dr. Rogério Pinto interveio pela primeira vez sobre este 
ponto, em nome do PSD – Partido Social Democrata, partido que representa, referindo que 
“subscrevemos o que o Dr. Fernando Serpa disse, excepto a situação em que falou sobre 
“desde que seja cumprido aquilo que está consignado no art.º 9, terá a concordância do PS – 
Partido Socialista”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  Aquilo que quero dizer, e como este assunto foi entregue por email no dia vinte e 
dois de abril, às onze horas e quarenta minutos, politicamente, o PSD irá tomar uma posição 
sobre o assunto em causa e, na próxima reunião, manifestaremos o nosso sentido de voto”. --  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ---------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE SUBSÍDIOS A CONCEDER AO PROGRAMA DE 
APOIO A INSTITUIÇÕES DE ÂMBITO CULTURAL – PAIAC – ANO DE 2014 ---------------------  
 ---------- Presente proposta e informação da Divisão Financeira, de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de transferência das 
verbas relativas aos subsídios a atribuir no âmbito do PAIAC. -------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA DE SUBSÍDIOS A CONCEDER ÀS INSTITUIÇÕES 
DE INTERVENÇÃO SOCIAL – PROGRAMA DE APOIO A INSTITUIÇÕES DE 
INTERVENÇÃO SOCIAL – PAIIS – ANO DE 2014. --------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta e informação da Divisão Financeira, de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de transferência das 
verbas relativas aos subsídios a atribuir no âmbito do PAIIS. --------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.15 - ASSUNTO – PROPOSTA DE SUBSÍDIOS A CONCEDER ÀS ASSOCIAÇÕES 
JUVENIS – PROGRAMA DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES JUVENIS – PAAJU – ANO DE 
2014. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Presente proposta e informação da Divisão Financeira, de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de transferência das 
verbas relativas aos subsídios a atribuir no âmbito do PAAJU. ------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA DE SUBSÍDIOS A CONCEDER ÀS 
COLECTIVIDADES DESPORTIVAS – PROGRAMA DE APOIO AO MOVIMENTO 
ASSOCIATIVO DESPORTIVO – PAMAD – ANO DE 2014 -----------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta e informação da Divisão Financeira, de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de transferência das 
verbas relativas aos subsídios a atribuir no âmbito do PAMAD. -----------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.17 - ASSUNTO – MINUTA DE PROTOCOLO PARA CONSTITUIÇÃO DO DECIF 
(DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS) PARA O ANO DE 
2014 – AMAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve ---------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta da minuta de protocolo, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da minuta de 
protocolo e conceder poderes à Exma. Sra. Presidente para outorgar. -------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 dezasseis 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 
 ---------- Técnica Superior Jurista da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e 
assino.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

 

 

 


