
 
 

 

 ----------------------------------------------------- ATA Nº 19  ---------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA -----------------  
 ---------- ------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA  
 ----------------------------------------------------- NO DIA 14 DE MAIO DE 2014  -------------------------  
 ---------- Aos catorze dias do mês de maio 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 2.545.901,07 € (dois milhões, quinhentos e 
quarenta e cinco mil, novecentos e um euros e sete cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 391,502.27 € (trezentos e noventa e um mil, quinhentos e dois). -----------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foram aprovadas as actas Nº 16 da reunião Ordinária Pública de Câmara 
realizada a 23 de abril de 2014 e a ata Nº 17 da reunião Ordinária de Câmara realizada a 
30 de abril de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos, passando à apresentação dos 
esclarecimentos, solicitados pela vereação não permanente: ---------------------------------------  
 ---------- 1) A demolição do Campo de Futebol das Gaivotas, em Armação de Pêra, foi 
realizada nos dias 31 de Março, 1,10,11,14 a 17, 24,25, 28 e 29 de abril do corrente ano, 
tendo estado alguns funcionários do município assim como material e máquinas, também 
cedidas pelo município; -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2) Parque de Estacionamento de Armação de Pêra (zona nascente) - o projecto 
de execução técnica é da responsabilidade do Sr. Manuel Cabral (Praia da Cova, S.A.), e 
foi encomendado a uma empresa privada, tendo por base o estudo prévio que a Câmara 
municipal elaborou. Até ao momento o projecto está em fase de medição e 
posteriormente carece da aprovação da APA (Agência Portuguesa para o Ambiente), pelo 
que a Câmara Municipal aguarda a conclusão do projecto. ------------------------------------------  
 ---------- O proprietário do terreno deverá decidir o que fazer: cedência do terreno à 
autarquia, lançando esta, o processo de candidatura ao programa de financiamento ou a 
Praia da Cova, S.A. assume a liderança do processo de candidatura ao programa de 
financiamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O processo tem sido objecto de diálogo permanente entre a Câmara Municipal, 
Praia da Cova, S.A. e a CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Algarve). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3) Pintura de Passadeiras de Peões - a informação do sector de pintura refere 
que a última repintura feita nas passadeiras do concelho data de janeiro de 2011. Após 
esta data, foram efectuadas algumas passadeiras novas e repintadas algumas 
pontualmente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 4) Qualidade da água nas Piscinas de Silves - relatório da equipa de manutenção, 
datado do mês de abril de 2014, em anexo; --------------------------------------------------------------  
 ---------- 5) Relação de edifícios, objecto de vistoria (edifícios em perigo eminente de ruir e 
medidas tomadas/ a tomar) - o relatório será entregue na próxima reunião, encontrando-
se os serviços da protecção civil a trabalhar neste importante dossier; ---------------------------  
 ---------- 6) Intervenção na Torre 16 da Almedina de Silves - a obra foi adjudicada à firma 
STAP, S.A. de Lisboa, pelo valor de 79.891,46€ (setenta e nove mil, oitocentos e noventa 
e um euros e quarenta e seis cêntimos). -------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente fez a entrega de informação prestada pela Divisão Financeira 
relativa aos fundos disponíveis a 13 de maio de 2014, no valor de 1.618.907.28 € (um 
milhão, seiscentos e dezoito mil, novecentos e sete euros e vinte e oito cêntimos). ----------  
 ---------- A Sra. Presidente prosseguiu informando que “ontem foi assinado o protocolo 
com as Câmaras Municipais e a Autoridade Nacional da Protecção Civil, no âmbito do 
DECIF (Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais). Mas como isto requer 
duas equipas em cada uma das corporações de bombeiros, estamos a tentar reactivar em 
São Marcos da Serra uma equipa atendendo ao que se avizinha aí, que de acordo com os 
entendidos, iremos ter um verão muito seco. -------------------------------------------------------------  
 ---------- O nosso concelho foi também escolhido para fazer uma demonstração de limpeza 
de áreas florestais. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Tomei conhecimento que o exército intervém em Monchique, patrulhando aquele 
concelho. Pretendo que eles também o façam no nosso concelho, sendo um elemento 
dissuasor de alguma ameaça, encontrando-me a diligenciar nesse sentido. --------------------  
 ---------- Vai haver a apresentação do PDM (Plano Director Municipal) às entidades 
competentes e daí a necessidade de haver um representante da junta de freguesia em 
relação à parte florestal. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Os senhores vereadores irão também receber informação sobre os edifícios que 
possam estar a degradar-se e pôr em risco a saúde e segurança públicas. A lista ainda 
não está concluída pois estamos a fazer a actualização do diagnóstico feito 
anteriormente, inclusive com deslocações ao terreno. -------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao PDM, vai ser apresentado o ponto de situação na próxima reunião de  
Câmara, e também numa próxima sessão da Assembleia Municipal. -----------------------------  
 ----------  Nós não estamos a mexer nas denominações que foram feitas. O PDM está a ser 
revisto no sentido de incluir situações que não estavam no PDM de segunda geração e 
consideramos que deverão estar revertidas nesse documento. -------------------------------------  
 ---------- Estamos a trabalhar com dois sectores, a Divisão do Planeamento do Território e 
Informação Geográfica (DPTIG) e a Divisão de Gestão Urbanística (DGU) para verificar a 
possibilidade das situações não contempladas anteriormente, o virem a ser, neste PDM 
de segunda geração. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  Enquanto vereadora e, quando me disponibilizaram um CD com a revisão do 
PDM não estava contemplado o que é agora o art.º 130 que vem permitir uma certa 
abertura, com a devida cautela, no sentido de permitir a legalização de construções 
anteriores a 1991 se não tiverem determinadas caracterizações do solo como RAN 
(Reserva Agrícola Nacional) e REN (Reserva Ecológica Nacional). As que o tiverem terão 
que ser concertadas com as entidades de acordo com o que for legalmente permitido. -----  
 ---------- Tivemos uma reunião na AMAL (Associação de Municípios do Algarve) com os 
enfermeiros a pedirem-nos que façamos um balanço dos serviços junto dos Centos de 
Saúde para depois negociar o que entendermos por bem. -------------------------------------------  
 ---------- Também foi-nos garantido que não iriam fechar escolas do 1.º Ciclo em Silves. ----  



 
 

 

 ---------- A substituição do telhado em fibrocimento na Escola E.B. 2,3 Dr. Garcia 
Domingues irá ser feita dentro de poucos dias. O levantamento de outras escolas ainda 
não está concluído. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Secretário de Estado da Administração Interna, Dr. João Pinho de Almeida, irá 
à CCDR falar do que poderá ser proporcionado para o Algarve. Estamos descontentes na 
AMAL, pois é como se costuma dizer “muita parra e pouca uva”. O Algarve é visto só 
como praia e depois não nos dão as condições para fazer melhor.  -------------------------------  
 ---------- Vou ter uma reunião presencial no Tribunal de Contas (TC), porque o juiz 
conselheiro escreveu uma carta muito agressiva, e irei fazer os esclarecimentos devidos 
do que eu souber e entrar em diálogo com o Sr. Dr. Juiz e “adverti-lo”, dentro do possível, 
pois demonstrou uma falta de conhecimento da realidade.” ------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra informando que “ conforme 
programado, foi concluído o arranjo do areal estando actualmente na Praia Grande, em 
Armação de Pêra a intervenção junto dos respectivos concessionários. -------------------------  
 ---------- As passadeiras em Armação de Pêra, foram concluídas em conjunto com a junta 
de freguesia, e também os pintores começaram a laborar nas vilas de Alcantarilha e de 
Pêra conforme acordado com o presidente da junta da união de freguesias. O relatório 
agora entregue confirma a não intervenção da Câmara Municipal nas passadeiras. ---------   
 ---------- Também foi detectado em Armação de Pêra, na Urbanização Quinta dos Arcos, 
Lote M32, onde nos deslocamos e, após a intervenção na rua, verificamos uma boca de 
incêndio que não estava a funcionar, situação que nos preocupa e, iremos fazer um 
levantamento pelo concelho para ver, se situações iguais estão a acontecer. Isto porque 
entendemos que, para os bombeiros, todas as bocas de incêndio devem estar 
operacionais, para que eles possam exercer as suas funções com o mínimo de 
condições.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luisa Luis interveio dando a conhecer que 
“decorreu a 8.ª edição do Concurso Nacional de Leitura na Biblioteca Municipal de Silves, 
e a sua conclusão foi no Teatro Mascarenhas Gregório, com a presença de 123 alunos do 
distrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Nos dias 12 e 13 de maio, esteve cá uma equipa da RTP (Rádio Televisão 
Portuguesa), a gravar o programa “Visita Guiada”, não havendo ainda data agendada 
para a exibição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O município integra o novo projecto europeu de integração territorial designado 
por “ODISSEA SUDOE 2”. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Encontram-se a decorrer os preparativos para a realização da exposição da 
pintura “ Maria Keil”, que fará 100 anos, sobre o seu nascimento (09/08/1914) em parceria 
com o Museu da Presidência da República. Está previsto que se realize na Igreja da 
Misericórdia com a inauguração provável em junho. ---------------------------------------------------   
 ---------- Também já se encontram abertas as inscrições para a Feira Medieval até ao dia 
23 de maio de 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ontem decorreu o Conselho Municipal de Educação no qual esteve presente o 
sub-delegado regional da educação, informando que não iria encerrar nenhuma escola no 
nosso concelho e, que para a retirada do amianto da E.B. 2/3 Garcia Domingues, já se 
encontra aberto o procedimento concursal.” --------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  -------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “relativamente às 
temperaturas da água das Piscinas Municipais não se consegue ver o quadro entregue 
pois não está a cores.” A Sra. Presidente interveio informando que “ enviaremos por e-
mail”. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra e referiu que “quanto às 
passadeiras, a informação refere que após 2012 foram pintadas e não são os três anos 
por pintar como foi dito. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto às escolas com amianto, estranhamos que à partida sejam só as E.B. 1 
de Alcantarilha e a do Enxerim. Os serviços poderão ver se também as E.B. 2/3 de São 
Bartolomeu de Messines e de Armação de Pêra, têm ou não amianto.” --------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra esclarecendo que “a responsabilidade das 
escolas do 1.º e 2.º ciclo é da Delegação Regional de Educação que fez o levantamento e 
identificaram-nos a escola. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A questão do fibrocimento não é de hoje. Os nossos serviços estão a identificar 
os casos que têm e, quando tiveram o trabalho feito, iremos intervir na correcção, dentro 
das nossas possibilidades.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, retomou a palavra e referiu que “ 
independentemente da responsabilidade de quem é, há que ver se há mais do que uma 
escola.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Isto tem também a ver com as condutas de água em fibrocimento. Deverá haver 
uma informação técnica que refira se essas condutas trarão ou não problemas para a 
saúde das populações. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Volto a insistir nas duas propostas apresentadas pelo PSD que ainda não vieram 
a reunião de Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relativamente à luz eléctrica do campo futebol em Armação de Pêra, quem paga? 
O clube de futebol “Os Armacenenses” ou a Câmara Municipal?-----------------------------------  
 ---------- No Algoz há duas situações para as quais alerto: trata-se do cheiro do esgoto que 
chega praticamente à entrada da vila e na rotunda que liga o Algoz à Guia e a Tunes em 
que quase todas as semanas os lancis são repostos pelo que haverá que dar uma 
solução. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Quanto à iluminação pública desligamos alguns pontos de luz mas, passados seis 
meses, nada se fez.” --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  A Sra. Presidente interveio esclarecendo que “já activamos alguns pontos de luz. 
Estamos a fazer um levantamento diurno dos postes através do DPTIG, tendo em conta o 
número de população dos aglomerados urbanos a par de um trabalho de campo. Estamos 
paralelamente a iluminar de noite para estudo. Posteriormente esta equipa irá deslocar-se 
para um estudo à noite e irá verificar se através do contraste haverá luz suficiente ou não. 
O que está em causa não são critérios economicistas mas garantir a segurança das 
pessoas.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho dirigiu-se ao Dr. Rogério Pinto e questionando-o “ 
pretende saber o quê?” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto esclareceu que “quando alguns pontos foram 
desligados (poste sim, poste não), foram-no de acordo com a informação dos serviços. No 
entanto, na Via Dorsal, de noite, há pontos de luz apagados junto a passadeiras e 
rotundas. Há também situações de luzes fundidas.” ----------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho retomou a palavra dizendo que “acho estranho que 
o Presidente na altura a morar em Armação de Pêra e o Vereador do Pelouro em 
Alcantarilha, nunca se tenham apercebido dessa necessidade.” -----------------------------------     
 ---------- A Sra. Presidente interveio dizendo que “na altura adverti para o apagar de pontos 
de iluminação junto de passadeiras e de locais que punham em causa a segurança das 
pessoas mas nada fez; limitou-se a mostrar as poupanças dos gastos com a 
electricidade.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho interveio recordando que “quando fui presidente da 
junta de freguesia recebi um ofício para indicarmos as nossas necessidades. E eu sugeri 



 
 

 

para que, em conjunto, nos deslocássemos ao local, de noite, para verificar todas as 
situações em que se pretendia desligar um ponto de luz.” --------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra e recordou “que aquando das minhas primeiras 
deslocações às juntas de freguesia, os presidentes fizeram chegar a nós, os pedidos de 
postes de iluminação que consideram necessários e isso está a decorrer.” ---------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “a sinalização 

vertical, na estrada de Pêra/Algoz, continua caída, pondo em risco a segurança das pessoas.(…). 

E também há falta de sinalização horizontal e vertical que ainda não foi reposta. -------------  
 ---------- Quanto à desmatação nunca houve tamanho pasto nas bermas, pelo concelho, 
como agora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Há alguma novidade quanto aos sete fogos da Che-Silvense, que seriam para o 
município? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E em relação aos transportes escolares a atribuir às associações e colectividades, 
a Sra. Presidente já conseguiu um parecer jurídico que o permita? -------------------------------  
 ---------- Qual o custo da água, luz e gás dos equipamentos desportivos que são da 
Câmara Municipal? ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao terreno onde funcionou o campo municipal de Silves, o que é que 
pensam fazer? -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- As obras do Barranco do Olival quando irão começar?” ------------------------------------  
 ----------  A Sra. Presidente tomou a palavra e referiu que “na última sessão da Assembleia 
Municipal o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, Dr. Ricardo Pinto, 
mostrou a pretensão de ficar com o carro eléctrico.” ---------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra questionando se “já tem as 
actividades desportivas e culturais para o verão em Armação de Pêra? -------------------------  
 ---------- E quanto à bandeira azul e à bandeira das acessibilidades, já temos para 
Armação de Pêra e para a Praia Grande? ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação a uma notícia no “Correio da Manhã”, sobre o PDM, que põe em 
causa pessoas, quem escreve está bem documentado. Só posso concluir que partiu da 
Câmara Municipal.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dr. Maria da Graça interveio referindo que “o vereador Mário 
Godinho comprometeu-se com o Sr. José Peixoto de que iria fazer a limpeza da rua. Qual 
o ponto da situação?” O Sr. Vereador Mário Godinho esclareceu que “a firma Maja – 
Construções, S.A, irá fazer a obra por ajuste directo”. -------------------------------------------------  
 ----------  A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça retomou a palavra e questionou “ se para 
as condições de acessibilidade para deficientes motores à Câmara Municipal, alguma vez 
houve um estudo para as criar?” -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu dizendo que “ penso que no tempo da Dra. Isabel 
Soares, havia uma proposta para atrás do edifício da Câmara Municipal fazer um elevador 
no exterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Pretendemos também uma restruturação dos serviços através da criação de um 
balcão único e já estamos a avançar com o Balcão do Empreendorismo Local. ---------------  
 ---------- Para a criação da extensão da Delegação Regional de Agricultura (DRA), 
estamos a pensar disponibilizar os serviços através desse Balcão do Empreendorismo 
com a vinda de um técnico ao local.” -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça voltou a intervir dizendo que “recebemos 
um protesto de alguém em relação ao facto de o critério para a venda ambulante em 
Armação de Pêra, exigir apenas para os artesãos e produtores locais a residência 
domiciliária e fiscal no concelho e, não para as outras actividades como a venda de filhós 
e churros.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente confirmou que “só concebemos essa restrição para o exercício 
dessa actividade.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra esclarecendo que “ o munícipe 
manifestou o apoio a tudo menos a restrição.” -----------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “ eu propus na anterior 
reunião de câmara (7/5/2014), que essa restrição fosse alargada a todas as actividades e 
essa proposta não foi posta à votação pelas razões invocadas pela Sra. Presidente.” -------  
 ----------   A Sra. Presidente tomou a palavra e passou a explicar que “na última reunião o 
que veio à discussão foram os critérios para a atribuição dos lugares de venda ambulante 
e foi sobre os critérios que nós nos debruçamos. Quanto à proposta de edital, a mesma 
veio a 23 de abril do corrente ano e teve em consideração alguma das propostas 
colocadas pelo PS e foi posto à votação nesse mesmo dia. Também foi feito um pedido 
para que o edital não fosse feito, enquanto não tivéssemos votado os critérios de 
atribuição, e assim foi.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo que “quero 
lembrar à Sra. Presidente da Câmara que, qualquer deliberação seja ela qual for, pode 
ser alterada ou revogada. E a Sra. Presidente não entendeu pôr à votação a proposta que 
apresentei.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra referindo que “ a situação que se pôs, e 
levamos cerca de dois meses a discutir sobre a venda ambulante em Armação de Pêra, é 
que todas as propostas que foram requeridas pelo PS, aquando da discussão das 
actividades permitidas, foram tidas em conta. ------------------------------------------------------------  
 ---------- Atendendo ao tempo em que nos debruçamos sobre a mesma e face à solicitação 
feita pelo PS dos critérios de atribuição para os lugares de venda ambulante, não permitiu 
margem em tempo, para continuar a revogar, voltando atrás com o que já havia sido 
proposto numa reunião havida há três semanas atrás.” -----------------------------------------------   
  --------- O Sr. Vereador Fernando Serpa interveio novamente referindo que “ a Sra. 
Presidente da Câmara Municipal tem revelado um conceito de democracia limitado em 
função do que lhe convêm, colocando à votação ou não as propostas dos vereadores não 
permanentes. E os exemplos são mais do que muitos. Ainda hoje o Dr. Rogério Pinto o 
fez. -----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Apelo à Sra. Presidente que aceite a intervenção democrática e o resultado dela e 
inverta a sua postura. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Finalizo dizendo que, no relatório sobre o direito de oposição, o que acabei de 
dizer, deverá ser reflectido. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Peço também que, em todas as reuniões os vereadores não permanentes sejam 
notificados das notificações judiciais que o município recebeu e o que a Sra. Presidente 
da Câmara, salvo casos de extrema urgência, não tome decisões vinculando o município, 
sem que o executivo delas tenha conhecimento. --------------------------------------------------------  
 ---------- Solicito que na próxima reunião nos seja apresentado um relatório com as 
notificações recebidas. Naturalmente interessa-me as mais recentes. Por isso solicito 
cópia do ofício remetido pelo Tribunal de Contas e a resposta enviada. --------------------------  
 ---------- Em relação ao parque de estacionamento em Armação de Pêra não me foi 
respondido. Considerando que vai ser construído, independentemente do processo ser 
cedido à autarquia e ela lançar o processo de candidatura a programas de financiamento 
ou ser a Praia da Cova, S.A. a assumir a liderança do processo de candidatura a 
programa de financiamento, pretendo saber a posição do executivo permanente sobre se 
esse estacionamento, em termos de exploração, será cedido a alguma colectividade da 
freguesia de Armação de Pêra ou não será assim, sendo pública a sua utilização, sem 
qualquer contrapartida financeira para a usufruição do mesmo. ------------------------------------  
 ---------- Ouvi atentamente a informação da Sra. Presidente sobre o ofício recebido do 
Tribunal de Contas. Daí que pedi acesso ao mesmo e, depois de o confrontar com a 



 
 

 

resposta que a Sra. Presidente deu, fiquei preocupado com tudo aquilo que se está a 
passar.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em primeiro lugar, gostaria de deixar registado que os vereadores do PS em nada 
têm a ver com esta situação respeitante ao pedido de esclarecimentos do Tribunal de 
Contas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Depois, é de estranhar que a Sra. Presidente tenha sido convocada para 
comparecer no Tribunal de Contas no dia 20 de maio, às 10h. É certo que outra questão 
se prende com a data da notificação mas a resposta da Sra. Presidente, nos termos em 
que a faz, além de se revelar infeliz, atenta, na minha perspectiva contra o bom nome do 
Tribunal de Contas e do Juiz Conselheiro, e eu não me revejo nas suas palavras. -----------  
 ---------- Pergunto-lhe Sra. Presidente, quem foi o autor da minuta desta carta que assinou, 
pois utilizar a expressão “parece-me desajustado e revela ligeireza na análise dos factos”, pode 
ser entendido como difamatório. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Outras expressões existem e a forma como a carta/resposta foi elaborada, não 
me parece correcta e não abona a favor de uma relação institucional entre a Câmara 
Municipal de Silves e o Tribunal de Contas. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Aliás, no ponto 18 dessa resposta a palavra “independentemente” e a expressão 
“aguardar a confirmação da necessidade de vir prestar oralmente todos os esclarecimentos”, 
parece-me uma inversão inadmissível da situação. Quem está em falta, quem deve 
prestar esclarecimentos é a Câmara Municipal. Acrescento, finalmente que, por ser uma 
questão técnica tenho a certeza que os serviços desta Câmara Municipal estarão à altura 
de responder ao que é solicitado. Tem é que a Sra. Presidente criar as necessárias 
condições de trabalho para que ele possa ser feito atempadamente. -----------------------------  
 ---------- Finalizo, como comecei, apelando que a Sra. Presidente, na convocatória que lhe 
foi feita, reproduza os esclarecimentos que lhe forem solicitados e que se faça 
acompanhar dos técnicos, se for o caso disso, para a resolução deste problema.” -----------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “em conclusão tenho três coisas 
para dizer do que foi dito pelo Dr. Fernando Serpa. ----------------------------------------------------  
 ---------- Em relação à última, respeito o vosso entendimento e debruça-se apenas na 
nossa resposta e não na carta que veio do Tribunal de Contas, e, foi sobre essa e a forma 
como estava escrita, não se coadunava com a realidade de um município que já vêm 
desde 2006 até agora e, que, com certeza, haverão responsabilidades e, com a mesma 
certeza, não será deste executivo permanente. ---------------------------------------------------------  
 ---------- Daí que quando iniciei a minha intervenção sobre o Tribunal de Contas, foquei a 
carta que me foi enviada.Falando em termos pessoais, eu na minha vida, tenho uma forma 
de estar que respeita o outro e que ele me respeite a mim. Não tenho por hábito permitir  
uma argumentação dura e sem fundamento aparente contra a minha pessoa, aceitar a 
mesma provocação ou outra sem dialogar com a pessoa, independentemente do cargo 
hierárquico que possa ter. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Gosto de discutir ideias, demonstrar pontos de vista. Não tenho por hábito ser 
submissa em relação a um cargo hierárquico superior. Creio que o diálogo é a forma de 
concertação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à responsabilidade do documento é da Presidente. -------------------------------  
 ---------- Quanto ao que foi solicitado sobre dar conhecimento das notificações judiciais ou 
outras recebidas, não encontro problema de vos fazer chegar. -------------------------------------  
 ---------- No entanto, é preciso ter em atenção que a competência de deliberar sobre este 
tipo de assuntos é da Sra. Presidente da Câmara. Será a Sra. Presidente a responsável 
por dar as respostas, o que não invalida que dê conhecimento aos vereadores. --------------  
 ---------- Em relação ao parque de estacionamento de Armação de Pêra sinto-me na 
obrigação de dar a resposta oralmente, no sentido de que a informação que já fora dada é 



 
 

 

clara: enquanto não for definido se a Praia da Cova, S.A. cede o espaço ou não à 
autarquia, ou se aquela avança com a execução do parque de estacionamento. --------------  
 ---------- Quer numa circunstância quer noutra convém relembrar que, sempre que há 
financiamentos, não poderá haver rentabilização de espaços nos cinco anos seguintes. ---  
 ---------- Por último, atendendo à caracterização que fez da minha pessoa, de que eu sou 
uma pessoa com uma democracia limitada, solicitava que os vereadores não 
permanentes fundamentassem com situações concretas e que as apresentassem numa 
próxima reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- No entanto, refiro que há uma certa procura de tentar responsabilizar-me de 
situações que possam surtir algum tipo de discussão na busca de tentativa, penso eu, de 
responsabilidades que possam ser individuais. Aceito as críticas e aguardo algo mais 
fundamentado relativamente aos termos utilizados.” ---------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “algumas dessas 
situações já foram faladas hoje. Apelo à memória da Sra. Presidente para as reter ou se 
não tiver estado atenta, que aguarde pela acta, que estarão lá alguns exemplos.” ------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra referindo que “sobre a venda 
ambulante dos churros um munícipe colocou-me o problema da limitação a dois lugares e 
disse-lhe que deveria remeter a reclamação a todos os vereadores para aquando da 
discussão, se encontrarem devidamente informados.--------------------------------------------------  
 ---------- Achei que a questão é pertinente, a qual já foi abordada aquando da discussão do 
assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Não sei se todos os critérios de atribuição aprovados, respondem a esta situação 
de limitação de lugares como há para as farturas. E eu na altura questionei como se faria 
se houvesse maior procura.” ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Dra. Isabel Cabrita Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos (DAJ), interveio 
explicando que “primeiro foi estabelecido o critério do tipo de actividades autorizadas. E 
depois estabeleceu-se os dois lugares para a venda de churros que tem a ver com a 
operacionalidade pela grande ocupação do espaço pelos atrelados. Só depois de se 
verificar o empate de igualdade de circunstâncias é que surgem os critérios de 
desempate. Todos estes critérios foram publicados em edital. --------------------------------------   
 ---------- Em relação aos pedidos apresentados, são analisados e atribuídos aos lugares 
disponíveis em áreas que não são matematicamente iguais. E se estiverem empatados, 
entram em campo os critérios de desempate. ------------------------------------------------------------  
 ----------  Criámos a justificação para o domicílio fiscal no concelho apenas para o 
artesanato e produtos locais sob pena de infringirmos o princípio de igualdade.” --------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio referindo que “existe um determinado número de 
locais específicos e depois são seguidos os critérios na atribuição do lugar.”-------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra questionando se “o painel da 
Maria Keil já está reposto?” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luisa Luis, interveio referindo que “os azulejos já foram 
feitos e aguardam que os vão levantar a Lamego.” -----------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina retomou a palava dizendo que “relativamente à 
passadeira junto à Fissul, existe uma luz ao canto do edifício que está apagada e, como 
se trata de uma zona escura, apelo para uma intervenção. ------------------------------------------  
 ---------- Existem ainda outras situações de falha de pontos de luz nessa zona. ----------------  
 ---------- Recordo que no ano passado, aquando de um passeio do PS vimos que o 
Castelo de Silves estava fechado à noite e achamos que era extremamente interessante 
estar aberto para aproveitamento do equipamento e também em termos financeiros para 
autarquia. Pretendem avançar com essa ideia? ---------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Há uma outra vertente que deverá ser analisada: há um certo alheamento do 
Castelo por parte da própria população. E, o facto de este equipamento estar aberto à noite, 
poderia fazer levar a população ao Castelo. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Alerto também para os canaletes onde caem pessoas várias vezes ao dia. ----------  
 ---------- Solicito também que seja equacionado o facto de ser fraca a receita do Castelo só 
com as entradas.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luisa Luis tomou a palavra dizendo que “relativamente ao 
horário de funcionamento do Castelo, vai ser alargado no período de verão e, não o foi já, 
porque estamos com problemas relativamente ao número de funcionários. Aguardamos o 
resultado dos pedidos de mobilidade interna para se poder concretizar essa proposta. -----  
 ---------- Relativamente à dinamização do espaço, já está em curso a elaboração da 
proposta por parte do dinamizador cultural para os meses que antecedem a Feira 
Medieval. A animação no Castelo não vai ser diária uma vez que foram ponderadas todas 
as dinamizações que ocorrem nos outros equipamentos de modo a que não ocorra 
sobreposições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- No que concerne aos canaletes, já têm uma solução que em breve será aplicada.  
 ---------- Em relação ao merchandising estamos a ponderar fazer a adjudicação/ 
concessão de um espaço na entrada do Castelo para a venda de produtos relacionados 
com o monumento.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina retomou a palavra dizendo que “em relação ao 
pessoal, sugiro que haja mobilidade com o recurso a outros funcionários de equipamentos 
municipais que podem ter outro horário mais restrito, por terem uma afluência reduzida.” --                             
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE IMÓVEIS DEGRADADOS EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Domingos Alves Figueira -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “verifico que nenhum 
processo da freguesia de Silves consta nesta relação e solicito que venham à próxima 
reunião de câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Enquanto os proprietários são identificados ou durante o período de notificação 
para obras, solicito que a resposta da protecção civil, ou se for o caso, a Sra. Presidente 
da Câmara, tome as necessárias medidas para assegurar a segurança de pessoas/bens 
desses locais.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar os herdeiros de Domingos 
Alves Figueiras, nos termos conjugados das disposições constantes do DL 555/99, de 
16/12 com as posteriores alterações, do RGEU (Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas) e do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação para, no prazo de 60 
dias proceder à realização das obras de consolidação das paredes exteriores e 
encerramento dos vãos, uma vez que existe perigo de derrocada, de acordo com a 
informação e auto da comissão de vistorias. -------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE IMÓVEIS DEGRADADOS, SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Processo de Luís José Martins Guerreiro. -------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- O teor das intervenções do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, sobre este assunto, 
é a mesma que recaiu sobre o ponto 4.1 desta reunião. ----------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter à DOMT (Divisão de Obras 
Municipais e Trânsito), para apresentar custos dos trabalhos necessários de acordo com 
a informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE IMÓVEL DEGRADADO EM PÊRA. ---------------  
 ---------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de Pêra. -------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O teor das intervenções do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, sobre este assunto, 
é a mesma que recaiu sobre o ponto 4.1 desta reunião. ----------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter aos serviços de fiscalização 
para identificarem no local, um possível proprietário recorrendo à vizinhança. Mais se 
delibera remeter à DOMT para elaborar informação sobre os custos dos trabalhos a 
desenvolver de acordo com a informação. ----------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE IMÓVEL DEGRADADO NO ALGOZ. -------------  
 ---------- REQUERENTE: Serviço Municipal de Protecção Civil. -------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O teor das intervenções do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa sobre este assunto, 
é a mesma que recaiu sobre o ponto 4.1 desta reunião. ----------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter aos serviços de fiscalização 
para identificarem no local, um possível proprietário recorrendo à vizinhança. Mais se 
delibera remeter à DOMT para elaborar informação sobre os custos dos trabalhos a 
desenvolver de acordo com a informação. ----------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA A VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS NA RUA DR. JOÃO DE MENESES, EM SILVES. ------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Cine Teatro Silvense, C.R.L. -------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O teor das intervenções do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, sobre este assunto, 
é a mesma que recaiu sobre o ponto 4.1 desta reunião. ----------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o requerente no sentido de 
o mesmo apresentar uma calendarização das obras que se propõe executar e constantes 
do auto da Comissão de Vistorias. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE IMÓVEIS DEGRADADOS EM SÃO MARCOS 
DA SERRA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Manuel António Ramos Perpétuo. ------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O teor das intervenções do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, sobre este assunto, 
é a mesma que recaiu sobre o ponto 4.1 desta reunião. ----------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário dos prédios 
n.ºs 1 e 3 da Rua da Igreja em São Marcos da Serra, nos termos conjugados das 
disposições constantes do DL 555/99 de 16/12 com as posteriores alterações, do RGEU e 
do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação para no prazo de 60 dias 



 
 

 

proceder às obras de recuperação/manutenção de acordo com a informação e auto da 
comissão de vistorias. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE IMÓVEL DEGRADADO EM ALCANTARILHA.  
 ---------- REQUERENTE: Carlos Manuel de Sá Aragão Paço. ----------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O teor das intervenções do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, sobre este assunto, 
é a mesma que recaiu sobre o ponto 4.1 desta reunião. ----------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o Sr. Carlos Manuel de Sá 
Aragão Paço, nos termos conjugados das disposições constantes do DL 555/99, de 16/12 
com as posteriores alterações, do RGEU (Regulamento Geral das Edificações Urbanas) e 
do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, para no prazo de 60 dias 
proceder à realização das obras necessárias tendentes a colmatar as deficiências 
constantes nos dois autos da comissão de vistorias, de acordo com a informação. -----------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE IMÓVEL DEGRADADO EM ALCANTARILHA.  
 ---------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de Alcantarilha. ---------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O teor das intervenções do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, sobre este assunto, 
é a mesma que recaiu sobre o ponto 4.1 desta reunião. ----------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter aos serviços de fiscalização 
para identificarem no local, um possível proprietário recorrendo à vizinhança. Mais se 
delibera remeter à DOMT para elaborar informação sobre os custos dos trabalhos a 
desenvolver de acordo com a informação. ----------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE IMÓVEL DEGRADADO, SITO NA TRAVESSA 
DA ARROCHELA, EM SILVES. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: António José Gomes Santos Salema. -------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O teor das intervenções do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, sobre este assunto, 
é a mesma que recaiu sobre o ponto 4.1 desta reunião. ----------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário Sr. António 
José Gomes Santos Salema, residente na Rua Guiné Bissau, Lote 9, 5.º Dt.º, 8500-592 
Portimão, nos termos conjugados das disposições constantes do DL 555/99, de 16/12 
com as posteriores alterações, do RGEU (Regulamento Geral das Edificações Urbanas) e 
do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação para, no prazo de 60 dias 
proceder à realização das obras necessárias tendentes a colmatar as deficiências 
constantes no auto da comissão de vistorias, de acordo com a informação. --------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE IMÓVEIS DEGRADADOS EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines. ----------------  
 ---------- O teor das intervenções do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, sobre este assunto, 
é a mesma que recaiu sobre o ponto 4.1 desta reunião. ----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter aos serviços de fiscalização 
para identificarem no local, um possível proprietário para cada imóvel recorrendo à 
vizinhança. Mais se delibera remeter à DOMT para elaborar informação sobre os custos 
dos trabalhos a desenvolver de acordo com a informação. -------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO 
LOTEAMENTO COM O ALVARÁ N.º 7/02, SITO NA HORTA DO ALGOZ, NO ALGOZ. ----  
 ---------- REQUERENTE: ZÉLITO - CONSTRUÇÕES, LDA. ------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a proposta do requerente 
para concluir as obras de infraestruturas em falta conforme informação prestada pelo 
DOMEA (Departamento de Obras Municipais Equipamento e Ambiente) de 30/08/2013, 
no prazo de 90 dias. Mais se delibera fixar o prazo de 30 dias úteis para a requerente 
proceder ao pagamento do valor de 24.007,84€ (vinte e quatro mil, sete euros e oitenta e 
quatro cêntimos) correspondente ao custo das obras de arranjo exterior levados a efeito 
pelos serviços municipais de acordo com a informação de 7/5/2014. -----------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE 
MORADIA E CONSTRUÇÃO DE APOIO AGRÍCOLA EM CALVOS, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Maria José Monteiro Ramos e outras. -----------------------------------  
 ---------- 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, 
aceitando-se a justificação apresentada para a dispensa do cumprimento da Lei das 
Acessibilidades e face às declarações apresentadas pelos confinantes, de acordo com a 
informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
SOBRE VIABILIDADE DE INSTALAÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇO PARA 
AUTOCARAVANAS NA QUINTA DA BOAVISTA, EM PÊRA. ---------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Michele Elsie Helene Frederick. --------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o 
pedido de acordo com a informação e promover a audiência prévia da requerente. ----------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE RECONSTRUÇÃO E ALTERAÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO DE PISCINA E MURO DE VEDAÇÃO, SITO NA RIBEIRA BAIXA, NO 
ALGOZ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Felicidade da Conceição Sustelo Águas Borges. ----------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Aprovar o projecto de arquitectura nos termos da informação. ----   
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - RATIFICAÇÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA EVENTO 
MUSICAL A REALIZAR ENTRE AS 18H DO DIA 10 DE MAIO E AS 18H DO DIA 11 DE 



 
 

 

MAIO, NA SECÇÃO ES PRÉDIO Nº 0011, EM MONTE RAMOS - SÃO MARCOS DA 
SERRA, REQUERIDO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL SUSTENTALEGRIAS. -------------  
 ---------- Presente informação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.---------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que sempre foi e era a 
prática, que quando havia qualquer documento que tivesse que vir a reunião para 
ratificação, haveria sempre uma palavra a dizer se o podia fazer no âmbito dos bons 
princípios democráticos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quando a Sra. Presidente quiser que nós vereadores não permanentes, 
ratifiquemos, diga antecipadamente.” -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio esclarecendo que os assuntos que foram levantados 
pelo Dr. Rogério Pinto não têm qualquer tipo de pertinência que possam ter 
susceptibilidade de trazer constrangimentos para a vereação não permanente. Daí, não 
consideramos necessário o que foi solicitado pelo Dr. Rogério Pinto. -----------------------------  
 ---------- Relembro também que as rectificações aquando o Dr. Rogério Pinto era 
Presidente, eram assuntos pertinentes que requeriam alto orçamento e estruturais e falo 
de por exemplo: trabalhadores da Câmara Municipal. -------------------------------------------------  
 ---------- Lembro ainda que, por estranho que pareça, nunca foi feito anteriormente, 
protocolos para a aplicação dos contratos-programa aprovados em reunião de câmara e, 
não era prática do executivo permanente de então aprovar protocolos com as 
associações e colectividades para execução dos programas anteriormente aprovados em 
deliberação de reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. 
Presidente de 6 maio de 2014. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE CAFÉ "PÊRA DOCE", ATÉ ÀS 2H, 
DURANTE TODO O ANO, NA RUA JOÃO DE DEUS, EM PÊRA. ---------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: CAFÉ "PÊRA DOCE". ---------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, da Secção de Taxas e Licenças de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita. -------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar o alargamento pretendido 
face ao parecer favorável da junta de freguesia auscultada. -----------------------------------------    
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE FUXAÇÃO DO VALOR DO INGRESSO PARA 
O EVENTO LADO B COM RICARDO RIBEIRO E PEDRO JÓIA, NO AUDITÓRIO DA 
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, NO DIA 17 
DE MAIO, PELAS 21H30. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar o valor do ingresso em 7,50€ 
(sete euros e cinquenta cêntimos) de acordo e nos termos da informação. ---------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, E DE ISENÇÃO 
DO PAGAMENTO DA TAXA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA DA NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA, NO DIA 18 DE MAIO, ENTRE AS 16H00 E AS 24H00, NO SÍTIO 
FONTES DA MATOSA, EM ALCANTARILHA. -----------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação da Nossa Senhora das Fontes da Matosa. --------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ------------     
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir licença especial de ruído e 
autorizar a isenção do pagamento da taxa devida ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 7 
do Regulamento de Taxas e Licenças em vigor. --------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO DO USO DA VIA PÚBLICA E 
DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA EM 
HONRA DA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO DIA 18 DE MAIO, ENTRE AS 16H00 E 
AS 24H00, NO SÍTIO FONTES DA MATOSA, EM ALCANTARILHA. -----------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação da Nossa Senhora das Fontes da Matosa. --------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço 
público e isentar do pagamento da taxa devida do abrigo da alínea a) do n.º2 do art.º7 do 
Regulamento de Taxas e Licenças em vigor. -------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – RATIFICAÇÃO DA OUTORGA CONTRATO-PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO CELEBRADO COM O SILVES FUTEBOL CLUBE. -  
 ---------- Presente despacho e minuta de contrato-programa, de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritos.  ---------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -- O teor das intervenções do Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto e da Sra. Presidente,  
sobre este assunto, é a mesma que recaiu sobre o ponto 6.1 desta reunião. -------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “concordo com as 
propostas. Qual foi a urgência para a assinatura dos protocolos?” ---------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra esclarecendo que “em ambos os casos, e face 
aos melhoramentos que fizeram nos seus espaços e aos prazos muito curtos para essa 
concretização, desde o início do ano que pedem ao executivo uma colaboração para a 
concretização das mesmas. Daí, assim que foram aprovados os programas, pedimos aos 
serviços que elaborassem os protocolos para a aplicação dos programas no sentido de 
poder libertar o quanto antes, as verbas necessárias. -------------------------------------------------  
 ---------- Quer o Silves Futebol Clube, quer a Sociedade Filarmónica Silvense já têm estas 
verbas.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. 
Presidente e do acto de assinatura do contrato-programa de desenvolvimento desportivo.  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – RATIFICAÇÃO DO DA OUTORGA CONTRATO-PROGRAMA 
CELEBRADO COM A SOCIEDADE FILARMÓNICA SILVENSE. ----------------------------------  
 ---------- Presente despacho e minuta de contrato-programa, de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritos.  ---------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -- O teor das intervenções do Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto e da Sra. Presidente,  
sobre este assunto, é a mesma que recaiu sobre o ponto 6.1 e 6.6 desta reunião. -----------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. 
Presidente do acto de assinatura do contrato-programa de 9 maio de 2014.--------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA NO 
ÂMBITO DO PAIAC 2014. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, do sector da cultura de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “foi pedido às colectividades que 
se pronunciassem sobre os contratos-programa no sentido de contribuírem para 
melhoramentos/ajustamentos dos mesmos assim como também foi pedido que 
reflectissem já nas actividades do próximo ano. No próximo ano, e se for possível, é 
nossa intenção, ter-mos contratos-programa plurianuais.” --------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da minuta de 
contrato programa apresentado. -----------------------------------------------------------------------------  
 



 
 

 

 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA NO 
ÂMBITO DO PAIIS 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Presente informação, do sector de Acção Social de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O teor da intervenção da Sra. Presidente, sobre este assunto, é a mesma que 
recaiu sobre o ponto 6.8 desta reunião. --------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da minuta de 
contrato-programa apresentado. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTAS DE CONTRATO PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DE ÂMBITO GENÉRICO BEM COMO A 
CELEBRAR COM O CLUBE DE FUTEBOL "OS ARMACENENSES", A "UNIÃO 
DESPORTIVA MESSINENSE" E O "SERRANO FUTEBOL CLUBE. ------------------------------  
 ---------- Presente informação, da Divisão do Desporto e Juventude de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita. ------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O teor da intervenção da Sra. Presidente, sobre este assunto, é a mesma que 
recaiu sobre o ponto 6.8 desta reunião. --------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor das minutas de 
contratos-programa no âmbito do PAMAD bem como dos contratos a celebrar com o 
clube de futebol “Os Armacenenses”, a “União Desportiva Messinense” e o “Serrano 
Futebol Clube”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA NO 
ÂMBITO DO PAAJU 2013/2014. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, do Sector na Juventude de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O teor da intervenção da Sra. Presidente, sobre este assunto, é a mesma que 
recaiu sobre o ponto 6.8 desta reunião. --------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com teor da minuta de 
contrato-programa apresentado. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações 
tomadas, nos termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do 
artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. -----------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo doze horas e cinquenta 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 
 ---------- Técnica Superior Jurista da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e 
assino.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


