
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 24  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- -------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA --  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014  ------------------------  
 ---------- Aos dezoito dias do mês de junho 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 5.636.979,52 € (cinco milhões, seiscentos e trinta 
e seis mil, novecentos e setenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos), e o de operações 
não orçamentais é de 369.140,86 € (trezentos e sessenta e nove mil, cento e quarenta euros 
e oitenta e seis cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Foram aprovadas as actas nº 21 da reunião ordinária de Câmara, realizada a 28 de 
maio de 2014, e nº 22 da reunião ordinária pública de Câmara, realizada a 04 de junho de 
2014.  --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente começou a sua intervenção informando os presentes que “a 
listagem das médias superfícies comerciais para o concelho, encontra-se inclusa na 
informação sobre os pedidos de esclarecimentos da vereação não permanente, ora entregue.   
 ---------- Informo também que a Ratisbona, Lda. transmitiu-me que virá à próxima reunião, se 
tiver disponibilidade para tal. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Recordo que na reunião, tida em 26 de março de 2014, com o Sr. Secretário de 
Estado do Desenvolvimento Regional, Dr. Manuel Castro Almeida, para se encontrar um local 
para a instalação do Centro de Interpretação do Lince Ibérico, tendo como público-alvo o 
universo escolar e educativo nas suas mais diversas vertentes e, simultaneamente, 
desenvolver o seu carácter científico, foi também solicitado que realizássemos uma exposição 
sobre o Lince Ibérico. Estamos a trabalhar nela para a realizar na Cisterna do Castelo de 
Silves.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao Centro Interpretativo estamos em negociações para a localização do 
equipamento para essa dinâmica. -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Informo também que irá passar o programa “Verão Total” na RTP1, na próxima sexta-
feira, dia 20 de junho, em Armação de Pera, para dinamizá-la como uma zona turística de 
interesse a nível do Algarve.” -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente passou, de seguida, à apresentação dos esclarecimentos, em 
resposta ao solicitado pela vereação não permanente: ----------------------------------------------------  
 ---------- 1) Relativamente à possibilidade de apresentação de propostas por parte da 
vereação não permanente e obrigatoriedade de votação, foi presente um parecer jurídico da 
Divisão de Assuntos Jurídicos; -----------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 2) Na sequência da proposta do PSD, sobre a não inclusão da Associação “Polis 
Apoteose” no PAAJU - Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil, foram entregues os 
esclarecimentos prestados pelo Sector de Juventude; -----------------------------------------------------  
 ---------- 3) Quanto à Proposta do PSD para a atribuição de um subsídio ao Clube de Futebol 
“Os Armacenenses” para despesas de aquisição de gasóleo, a mesma não poderia ser 
aprovada e implementada fora do âmbito dos programas de apoio às coletividades e 
instituições (PAMAD - Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo, PAIAC - 
Programa de Apoio a Instituições de Âmbito Cultural ou PAIIS – Programa de Apoio às 
Instituições de Intervenção Social e PAAJU - Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil), 
pelo que a autarquia assumiu a despesa na forma de reembolso/ressarcimento da despesa, 
com base na apresentação das respetivas faturas/recibos, tendo sido aprovado o reembolso 
de 773,00 € (setecentos e setenta e três euros) aos  “Armacenenses”,  na reunião de Câmara 
do dia 4 do corrente mês de junho; ------------------------------------------------------------------------------     
 ---------- 4) Foi também apresentado um relatório elaborado pelo Setor de Desporto, referente 
ao Projeto Escola Ativa – Manhãs Ativas;----------------------------------------------------------------------   
 ---------- 5) Quanto ao Troféu Espírito Desportivo, foi entregue um relatório da Divisão de 
Desporto e Juventude;-----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 6) No âmbito do Programa de Férias Desportivas – “Férias Super Fixe - Verão 2014”, 
foi apresentado um relatório da Divisão de Desporto e Juventude;---------------------- ---------------  
 ---------- 7) Mais foi entregue um relatório dos pedidos de acumulações de funções não 
autorizadas, elaborado pela Secção de Cadastro e Vencimentos;--------------------------------- 
 ---------- 8) Quanto à abertura do Silo Auto em Armação de Pêra, informa-se que esta questão 
foi respondida na reunião de Câmara de 28 de Maio do corrente ano; --------------------------------  
 ---------- 9) No que respeita aos pedidos autorizados de venda ambulante em Armação de 
Pêra, foi informado que o processo de inscrição ainda está a decorrer; -------------------------------  
 ---------- 10) Quanto ao concurso dos transportes escolares para 2014/2015, está na fase de 
análise de propostas;-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 11) Quanto às superfícies comerciais propostas para o concelho de Silves, foi 
entregue cópia dos pedidos que chegaram à Câmara; e---------------------------------------------------  
 ---------- 12) Relativamente ao espólio do Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês, “foi 
apresentado um memorando sobre o Museu da Cortiça, que se anexa, e que dá resposta 
cabal às questões e dúvidas colocadas na reunião de Câmara de 4 de Junho do corrente ano.  
 ---------- Espelham com rigor e objetividade a postura de competência e responsabilidade com 
que a autarquia conduziu o dossier em apreço. Somente, por razões de cegueira partidária, 
se poderá afirmar que houve “ausência de estratégia” ou atitude “negligente e irresponsável”.   
 ---------- Efetivamente, a autarquia previu uma posição antes do leilão para uma situação de 
licitação, e uma outra, para o caso de não se verificar qualquer licitação. As variáveis do 
processo antes, durante e depois do leilão foram estudadas e objeto de intervenção em 
tempo útil, sendo controladas o que era passível de controlo por parte do Município de Silves, 
em defesa do interesse público. Revelou-se impossível prevenir e evitar que um privado, de 
acordo com os seus interesses, participasse no leilão. Naturalmente, a Sra. Presidente da 
Câmara estava legalmente mandatada para estar no leilão, ao abrigo do estipulado na alínea 
a), n.º 1, art.º 35.º, da Lei 75/2013 de 12 de Setembro.” ---------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente fez também a entrega de uma informação da Divisão Financeira, 
sobre os fundos disponíveis em 17 de junho de 2014, no valor de 1.826.480,73 € (um milhão, 
oitocentos e vinte seis mil, quatrocentos e oitocentos euros e setenta e três cêntimos).----------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra informando que “começámos uma 
intervenção junto à ponte, conhecida como Pontinha, localizada na estrada que vai de Silves 
para os Queimados, uma vez que, após o último inverno, os serviços da Protecção Civil 
detetaram uma fissura grave na sua estrutura e estamos a reforçá-la toda. -------------------------  
 ---------- Relativamente à obra da zona envolvente ao Complexo Desportivo de Armação de 
Pera irá para a plataforma electrónica de contratação pública. ------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Como temos estado a recolher os monos do Algoz e de São Bartolomeu de 
Messines, ainda não nos foi possível intervir no Complexo Desportivo de Armação de Pêra, 
no que respeita à limpeza. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também interviemos no incêndio de Portimão, ocorrido no último fim-de-semana, 
disponibilizando uma das máquinas. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais informo que os taipais que se encontravam na obra referente à "Construção de 
Albergaria e Museu do Lagar em São Marcos da Serra" foram retirados, bem como feita a 
limpeza da zona.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luísa Luís tomou a palavra dizendo que “como a Sra. 
Presidente referiu, a RTP estará em Armação de Pera no programa “Verão Total”, que 
coincide com o início do “Festival da Caldeirada e do Petisco do Mar” e também com o 
aniversário da elevação a vila. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Teremos animação de rua durante os três dias, e finalizaremos com a atuação do 
Grupo Cante Andarilho e com a atribuição de lembranças a todos os restaurantes 
participantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relembro o decorrer do evento “Lado B” – com Sérgio Godinho, em que no dia 18 de 
junho participa numa tertúlia sobre livros, filmes e músicas da sua vida e no dia 19 realizará 
um concerto no Teatro Mascarenhas Gregório. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Durante este fim-de-semana, teremos, em São Bartolomeu de Messines, o Festival 
do Caracol. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto aos “Jogos de Silves”, não reconheço este termo porque corresponde às 
“Manhãs Ativas” que já decorreram (não da mesma forma, porque as AEC`S – (Actividades 
Extra-curriculares) no ano passado eram por conta do Município no dia 12 de junho, com a 
colaboração da Câmara Municipal. Foi pedido um relatório aos serviços.” ---------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra acrescentando que “estamos 
integrados no projeto “Escola Ativa” onde essas atividades deverão estar integradas.” ----------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luísa Luís prosseguiu dizendo que “a propósito das 
actividades realizadas pelos alunos do 1.º ciclo nos projectos “Manhãs Ativas” e “Troféu do 
Espírito Desportivo”, foi referido na reunião de Câmara anterior, em 11 de junho, terem havido 
queixas por o almoço ter sido servido tarde, cerca das 16h. Mas contactei o professor 
Eduardo, do Agrupamento Silves Sul que me transmitiu que chegaram uma hora mais cedo 
que no ano passado. E o professor Carlos Silva, e o coordenador João Gomes, do 
Agrupamento de Escolas de Silves, referiram que não houve atraso, e chegaram dentro do 
horário previsto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Este ano as actividades foram novamente desenvolvidas em São Bartolomeu de 
Messines, tal como no ano passado, porque foi-nos transmitido que não poderíamos, por uma 
questão técnica, utilizar o relvado do campo de futebol do Silves Futebol Clube, por causa da 
sua altura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Vamos também realizar uma palestra intitulada “O 22 de junho de 1924 no 
movimento operário silvense: o anátema do lenço na algibeira”, no próximo dia 25 de junho 
pelas 18h30m no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Será proferida por Maria João 
Raminhos Duarte, especialista em História Contemporânea (nomeadamente no que concerne 
à região algarvia) e com várias obras de referência publicadas e outros contributos nesta 
área. A outra intervenção, num registo complementar, estará a cargo de Manuel Ramos, 
professor e historiador, que foi ainda diretor do Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês.” --------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “tendo presente a 
informação sobre o espólio do Museu Cortiça ora entregue, sugiro que o ponto 6.15 desta 
Ordem de Trabalhos, seja passado para a próxima reunião. ---------------------------------------------  
 ---------- O que mais me custa é que, enquanto vereador, tenho visto a dignidade pessoal e 
profissional de alguns funcionários estar a ser melindrada. Vou encarar como lapso, que não 
me tenha sido entregue, o relatório pedido, sobre dois funcionários que foram desviados das 
funções que exerciam, os Srs. Manuel Lourenço Viana e Luís Miguel Romão Cabrita Simões. 
É importante que o executivo permanente dê resposta a este assunto. -------------------------------  



 
 

 

 ---------- Logo, solicito que na próxima reunião, essa informação seja trazida à vereação e 
reservo-me para, nessa altura, tomar uma posição enquanto vereador e sobre o que vier 
escrito.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa salientou que “agradeço a oferta do bilhete para 
o concerto do Sérgio Godinho, a ter lugar amanhã, dia 19 de junho, mas devolvo-o porque, 
conforme já disse, esta receita deve beneficiar a autarquia. ----------------------------------------------  
 ---------- Temos para apresentar uma proposta para o representante do Município na CPCJ - 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Silves. -------------------------------------------------  
 ---------- Solicito também que, a não ser em casos urgentes e inadiáveis, não nos enviassem 
uma nova Ordem de Trabalhos, dois ou três dias depois da primeira enviada, porque não dá 
tempo para ser analisada pelo partido. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Solicito ainda o agendamento sobre o Conselho Municipal de Segurança que, 
segundo o que foi dito pelos membros do PS da Assembleia Municipal, a Câmara Municipal 
não podia tomar a deliberação e extravasou a sua competência. Pretendo que um jurista se 
debruce sobre este assunto. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em Tunes, vi uns trabalhos numa Urbanização ao lado do IC1 e solicito que nos 
informe qual é a obra que a Câmara Municipal está a levar a efeito nos terrenos que lhe foram 
cedidos, no âmbito das cedências da Urbanização das Gateiras. --------------------------------------  
 ---------- Gostava que a vereadora da cultura nos dissesse quais foram os critérios utilizados 
na admissão nas “Férias Super Fixes 2014”, porque foi-me dito por um professor que quando 
o “flyer” chegou à escola, as vagas já estavam preenchidas.” -------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luísa Luís respondeu que “o número de vagas é 
inferior, por constrangimentos a nível técnico e de transporte, uma vez que estamos a dar 
apoio a outras valências, como o pré-escolar até julho. Mas a partir de 30 de junho vão ser 
abertas mais 50 vagas. Quanto aos critérios, são os mesmos; não houve diferença.” ------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio acrescentando que “houve um pedido de colaboração 
nesse sentido, para que essas crianças também pudessem usufruir de zonas de lazer, pelo 
que tivemos que fazer um ajustamento.” -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu a sua intervenção solicitando que 
“explicassem o aumento da verba constante na Alteração ao Orçamento n.º 13, na rúbrica 
que contempla as “Férias Super Fixe”. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Questiono também se a Junta de Freguesia de Silves já se pronunciou sobre o 
pedido que lhe foi feito sobre a eventual instalação da superfície comercial ALDI, em parte do 
empreendimento que foi conhecido por Fábrica do Inglês?” ao que a Sra. Presidente 
respondeu que “ainda não se pronunciaram.” ----------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu dizendo que “aguardo também que a 
vereação permanente se pronuncie e, nos informe qual é a sua posição em relação às 
superfícies comerciais no concelho. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  Solicito uma cópia do ofício remetido à junta de freguesia. É essencial e, um requisito 
prévio ao agendamento e à vinda dos proponentes do ALDI, que a vereação tenha 
conhecimento da posição da Junta de Freguesia. Como esta reúne semanalmente, se a 
vereação permanente insistir nesse pedido, é tempo mais que suficiente, sem querer entrar 
na gestão temporal e outra da junta. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho disse há momentos que a ponte da “Pontinha” 
tem uma fissura. Questiono se, no imediato, existe perigo para a circulação ou não? Ou seja, 
está assegurada a segurança de pessoas e bens?” ao que o Sr. Vereador Mário Godinho 
respondeu que “aquando da intempérie que a cidade de Silves sofreu este Inverno, 
nomeadamente aquando das cheias, foi necessário limpar as canas e arbustos junto àquela 
ponte. Foi então detetado pelos nossos serviços, nomeadamente pelo Sr. Eng.º Nelson Sousa 
e Sr. Eng.º Alexandre Araújo Lopes, a necessidade de uma intervenção na referida ponte, 
durante o período de verão. Entre a cheia e o verão, nunca esteve em causa a segurança de 
pessoas e viaturas, ao servirem-se da respetiva ponte.” --------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu questionando “no presente, a ponte 
tem perigo para a segurança pública ou não?” ---------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho respondeu que “não, porque se tivesse, a intervenção 
teria sido na altura. Trata-se sim de uma intervenção já programada.” --------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa continuou questionando se “já veio a resposta da 
CCDR – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, relativamente 
ao pedido de parecer jurídico solicitado, no âmbito da Nova Estrutura e Organização dos 
Serviços Municipais da Câmara Municipal de Silves? Se veio, quando é que nos é cedida 
uma cópia da mesma, uma vez que já passou muito tempo?” ao que a Sra. Presidente 
respondeu que “ainda não veio e já lá fui mais do que uma vez, e disseram-me que estavam 
com dificuldades, em termos de juristas, para se pronunciarem.” ---------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa mais perguntou se “a Câmara Municipal de Silves 
foi notificada do arquivamento do inquérito no processo crime referente à Feira Medieval de 
2010? E quando foi? Em caso afirmativo solicitava uma cópia do despacho de arquivamento.”  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “fico satisfeito porque, 
passados quatro meses, já há qualquer coisa sobre as propostas apresentadas pelo PSD.  ---  
 ---------- Há uma preocupação relativa aos maus cheiros nos moloks e agora que estamos no 
verão, só com o equipamento que está avariado, é que se poderá fazer a limpeza dos 
lixiviados. É importante que se trate disto. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- Chamo a atenção para o facto de continuar a haver moloks com as tampas soltas e 
levantadas em vários pontos do concelho. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- Na rua dos cafés em Armação de Pera e junto ao mercado, vi no passado domingo à 
noite, muitas baratas a trepar pelas paredes dos edifícios e a incomodar as pessoas. -----------  
 ---------- Gostava de saber se a Ribeira de Alcantarilha está aberta ao mar. O que é que a 
Câmara Municipal vai fazer? O rio vai continuar aberto ao mar ou pensam fechar?” --------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “foi aberto, penso que ontem.” ----------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho interveio acrescentando que “a situação mantém-se 
assim enquanto se mantiver a qualidade da água nas praias, cujas análises são semanais.” --  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu dizendo que “tendo reparado que junto à 
Lota e à Palhota em Armação de Pera, estão colaboradores da Câmara Municipal a instalar 
equipamentos desportivos, questiono a Sra. Presidente sobre quais são os que vão estar 
instalados em Armação de Pera, para desenvolver as atividades desportivas e culturais na 
praia?” -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “atendendo ao espaço em si, está prevista uma 
etapa do Campeonato Nacional de Voleibol, pelo que está prevista a instalação de um campo 
de voleibol.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luísa Luís interveio esclarecendo que “foram montados 
os campos de voleibol. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia solicitou a instalação de um 
campo de futebol, mas não houve qualquer pedido do Clube de Futebol “Os Armacenenses”, 
apesar de ser uma equipa deste clube. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Se existir possibilidade iremos tentar colocar o campo de futebol.” --------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto perguntou se “em relação ao Silo Auto de Armação 
de Pêra há uma data oficial de abertura e fecho?” ao que o Sr. Vereador Mário Godinho 
respondeu que “ainda não temos data.” ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu dizendo “quanto ao carro eléctrico, e de 
acordo com o pedido feito pelo Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, o 
mesmo vai ser disponibilizado para fazer a recolha do lixo das papeleiras na rua 
pedonalizada?” tendo a Sra. Presidente respondido que “essa situação está a ser estudada.” -  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto continuou questionando “de quem é a 
responsabilidade de custear as pinturas do mercado em Armação de Pera? Da Câmara 
Municipal ou da Junta de Freguesia?” tendo a Sra. Presidente respondido que “é da 
competência da Junta de Freguesia a manutenção dos mercados e cemitérios, de acordo 
com as delegações de competências transferidas com as verbas correspondentes. Até à data, 



 
 

 

a manutenção do mercado de Armação de Pera foi deixada muito aquém. A manutenção está 
a ser desenvolvida pela Junta de Freguesia.” ----------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto insistiu se “houve algum pedido das Juntas de 
Freguesia referente a obras de beneficiação nos mercados? Se sim, peço cópia dos ofícios 
enviados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Reparo também que em muitos lotes, onde não há construções, existe mato e era 
importante notificar os proprietários para procederem à sua limpeza, atendendo a que podem 
propiciar incêndios. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Há muitas lâmpadas apagadas junto da Fissul – Pavilhão de Feiras e Exposições, na 
passadeira vermelha, pelo que solicitava que isso fosse revisto. ---------------------------------------  
 ---------- Chamo também a atenção para a reposição de árvores em caldeiras que ficaram sem 
elas após o tornado,” tendo o Sr. Vereador Mário Godinho esclarecido que “não é para fazer 
agora.” -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu questionando se “o miradouro junto às 
Piscinas Municipais é para arranjar? E em relação às telas de sombreamento?”-------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “não é altura para fazer esses arranjos. Há 
prioridades.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto continuou questionando “ em relação ao parque 
infantil na Quinta Pedagógica, quando é que pensam acabá-lo?” tendo a Sra. Presidente 
respondido que “o parque infantil está a ser feito.” ----------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto perguntou “e em relação à limpeza das bermas?” ao 
que o Sr. Vereador Mário Godinho respondeu que “a máquina de limpezas está a deslocar-se 
para o caminho dos Canhestros e depois irá para a Pedreira.” ------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto mais perguntou sobre “as obras de estabilização da 
vertente norte do Monte da Jóia?” ao que a Sra. Presidente respondeu que “a adjudicatária 
deu insolvência, e daí os contratempos, mas iremos continuar nos procedimentos.” --------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto avançou perguntando “ e em relação à zona 
envolvente à Cruz de Portugal, o que é que a Câmara Municipal pensa fazer também para 
proteger o monumento?” -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “quanto à Cruz de Portugal pedimos à DGU – 
Divisão de Gestão Urbanística que, em colaboração com o Setor do Património e a Direção 
Regional da Cultura, fizesse um projeto para proteger o monumento com acrílico ou vidro, 
assim como a iluminação, e que seja exequível. ------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à zona envolvente ao Palácio da Justiça, já existe um projecto, mas não é 
exequível. Pedimos que fosse feita uma adequação pelos nossos técnicos, o que não invalida 
a iluminação, cujo procedimento, já iniciado, irá terminar em breve.” ----------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “tal como o Sr. Vice-
Presidente Mário Godinho disse, disponibilizamos uma máquina no incêndio de Portimão. O 
que é que o concelho de Silves tem disponível, em termos das suas equipas e das 
corporações de bombeiros, para fazer face a incêndios, ou seja, a título de prevenção de 
incêndios?” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente informou que “quanto à prevenção, as equipas do DECIF 
(Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Florestais), constituídas por cinco elementos, 
já estão numa situação de alerta permanente. Cada uma delas está sedeada no respectivo 
quartel de bombeiros. Temos ainda outra equipa que vai estar sedeada em São Marcos da 
Serra, no antigo quartel dos bombeiros, e vai ser feita uma alternância semanal, entre os 
bombeiros de Silves e os de São Bartolomeu de Messines, com os meios disponíveis de 
intervenção rápida, designadamente com um carro de intervenção básica de incêndios. 
Contamos ainda com o patrulhamento do exército, nos percursos da zona da Serra de Silves, 
com os meios logísticos que, em colaboração com a Câmara Municipal de Monchique, 
estamos a trabalhar. Também conseguimos que a Cruz Vermelha reativasse o seu quartel em 
São Marcos da Serra. Contamos com outros bombeiros, de Beja, que estiveram alojados em 
São Marcos da Serra e que vieram ajudar no incêndio de Portimão.”  ---------------------------------  



 
 

 

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto voltou a tomar a palavra questionando ”e em 
relação aos nossos sapadores florestais, quantas equipas há e onde estão?” ----------------------  
 ---------- A Vereadora Dra. Maria da Graça Neto solicitou que “o Sr. Vice-Presidente Mário 
Godinho, informe quando a obra da zona envolvente ao Complexo Desportivo de Armação de 
Pera for adjudicada.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa voltou a intervir solicitando “que a vereação 
permanente faça o ponto de situação sobre o processo da Praia Grande.” --------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
MORADIA, PISCINA E MUROS DE VEDAÇÃO, NO LOTE N.º6 DO LOTEAMENTO COM O 
ALVARÁ 08/86, SITO NO BARROCAL, PÊRA.  -------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Fernando Henriques Mota e Marcus Mota. --------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a comunicação prévia de acordo 
com a informação.- --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA E PISCINA, NO 
LOTE 82, SITO NA QUINTA DO ROGEL, ALCANTARILHA (ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 
5/05). --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Memoart, Lda.. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder mais 60 (sessenta) dias. -------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
SEGURANÇA E SALUBRIDADE A CONSTRUÇÃO INACABADA, SITA NA RUA DO 
PALMEIRAL, ALGOZ. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- RECLAMANTE: José da Conceição Estevão da Silva. -----------------------------------------  
 ---------- RECLAMADO: Sector Real – Investimentos, Lda..-----------------------------------------------  
 ---------- Presente auto de vistoria da Comissão de Vistorias, de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “quanto à vistoria 
efectuada por esta Câmara à construção inacabada, na Rua do Palmeiral, em Algoz, 
manifesto a minha preocupação e, perante o teor do auto de vistoria, apelava à Sra. 
Presidente para que tomasse, de imediato, as medidas necessárias e convenientes para 
salvaguardar a segurança de pessoas e bens.” --------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente disse “relativamente a esta situação, e a outras, o executivo 
apenas pode, e seguindo os trâmites legais, localizá-las e identificar os perigos existentes. O 
que está a ser feito, com a notificação dos proprietários, é a primeira parte deste processo.” --  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa voltou a intervir salientando que “a Sra. 
Presidente tem que atuar, enquanto responsável máxima pela Proteção Civil.” --------------------  
 ---------- Tomando novamente a palavra, a Sra. Presidente esclareceu que “atendendo à 
legislação, e como é do seu conhecimento, não posso mexer em propriedade privada, por 
mais risco que tenha. O que posso é assinalar os perigos associados ao local, estando assim 
a seguir os trâmites legais notificando primeiro o proprietário e depois a posse administrativa.”   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário, nos termos  
conjugados das disposições constantes do Decreto-Lei 555/99 de 16 de dezembro, com as 
alterações posteriores, do RGEU (Regulamento Geral das Edificações Urbanas) e do 
Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, para, no prazo de 60 dias, proceder às 
obras tendentes a colmatar as deficiências constantes no auto da Comissão de Vistorias. 



 
 

 

Mais se delibera transmitir à EDP o estado em que encontram as infra-estruturas de acordo 
com o referido auto. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITA EM CALVOS, 
SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Veiga & Jesus, Lda.. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PEDIDO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
VEDAÇÃO E MURO PARA QUADRO DE LUZ, NO PRÉDIO SITO EM VALA, VILA FRIA, 
SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Silvia Cristina Santos Moreira Novais. ----------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a comunicação prévia face à 
declaração apresentada pela requerente e nos termos da informação. -------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 
EXISTENTE NA RUA DA ESTALAGEM, SÃO MARCOS DA SERRA. --------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Mário Emerenciano Dias. ---------------------------------------------------------  
 ---------- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DO ESTADO 
DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SITO EM AIVADOS E FONTES, ALCANTARILHA. ----------  
 ---------- RECLAMANTE: José Horácio Cabrita Martins. ---------------------------------------------------  
 ---------- RECLAMADOS: Manuel Gregório e João Sequeira. ---------------------------------------------   
 ---------- Presente auto de vistoria da Comissão de Vistorias, de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar os Srs. Manuel Gregório e João 
Sequeira, nos termos conjugados das disposições constantes do Decreto-Lei 555/99 de 16 de 
dezembro, com as alterações posteriores, do RGEU (Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas) e do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, para, no prazo de 60 
dias, proceder às obras necessárias tendentes a colmatar as deficiências constantes no auto 
da Comissão de Vistorias. Mais se delibera transmitir a presente deliberação ao reclamante.--  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO COM O ALVARÁ N.º 5/2000, SITO NA TORRE, ARMAÇÃO DE PÊRA. --------  
 ---------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. -----------------------------------------------------  

 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “em primeiro lugar, 
reconheço, uma vez mais, a competência técnica e humana dos funcionários Sr. Arqt.º João 
Matias, Sra. Arqt.ª Helena Lamy e restantes, na informação que nos prestaram. ------------------  
 ---------- O que vou dizer nada tem a ver com o enquadramento urbanístico da questão: --------  
 ---------- Em 30 de abril de 2013, a Assembleia Municipal procedeu à desafectação de 1.675 
m

2
 (mil seiscentos e setenta e cinco metros quadrados), do domínio público municipal para o 

domínio privado municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- A primeira dúvida, e que não tem nada a ver com a informação, é se, tendo havido 
alterações ao alvará, isso não impõe que sejam levadas à Conservatória do Registo Predial. 
Como vereador, digo que concordo com os finalmente, mas há que esclarecer. -------------------  
 ---------- Nos documentos não vi qualquer alteração ao alvará de loteamento, mas se foi feita, 
solicito que haja uma certidão que espelhe o registo dessa alteração ao alvará. -------------------  
 ---------- Porque a questão que se coloca, e os serviços jurídicos vão ter que se pronunciar 
sobre ela, é saber se a deliberação da Assembleia Municipal produz efeitos de imediato, ou 
se apenas tal acontece com o registo. --------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Das informações que me foram enviadas por e-mail, desconheço também, e quero 
saber, se os aditamentos ao alvará foram previamente registados, ou que os serviços 
informem que os registos dessas alterações não são necessários. ------------------------------------  
 ---------- Acrescento que o parecer jurídico do Sr. Dr. João Aires de Goes, com registo de 
entrada nesta Câmara datado de 27 de março de 2013, estabelece os passos que estão a ser 
dados, e estamos a segui-los, mas não se pronuncia sobre a necessidade ou não, do registo 
dos sucessivos aditamentos. Além de que, os técnicos, que já se pronunciaram 
recentemente, não se referem a esse registo. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Este processo foi iniciado pelo Sr. Arqt.º João Quirino, conforme documentos juntos 
ao mesmo, e era, para mim, expectável que o continuasse e terminasse. Gostaria, também, 
de saber qual a razão pela qual as informações mais recentes foram subscritas por outros 
técnicos, não estando em causa a grande competência profissional e a elevada qualidade dos 
mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Gostava de saber se o Sr. Arqt.º João Quirino passou, ou se é necessário que tenha 
passado, direitos de autor, para que outro técnico continuasse o trabalho. --------------------------  
 ---------- Por outro lado, gostaria de saber se o trabalho, encomendado pela Câmara Municipal 
de Silves ao Sr. Arqt.º João Quirino, já se encontra pago ou não. --------------------------------------   
 ---------- Há uma Portaria, a n.º 216-B/2008, de 3 de março, que estabelece as áreas de 
cedências para a Câmara. Que tipo de cedência é que foi feita à Câmara, referente às áreas 
que passaram do domínio público municipal para o domínio privado municipal? Ou seja, há 
que saber se são obrigatórias ou se revestem outra natureza, aspeto este que também não foi 
versado pelo Sr. Dr. João Aires de Goes. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- Há dois caminhos: o que pretendo acautelar é que todas estas questões sejam 
clarificadas, por escrito, pelos serviços jurídicos, para que esta informação, subscrita pelos 
técnicos da Câmara que referi, e esclarecidos estes aspectos que levantei, eu subscreverei. --  
 ---------- Não quero é que, depois de a vereação a aprovar, e do ponto de vista do urbanismo 
está muito bem fundamentada, seja depois indeferido o registo pela Conservatória do Registo 
Predial, uma vez que, previamente, alguns requisitos formais não foram respeitados.  -----------  
 ---------- Solicito que as questões que atrás referi, todas elas a ver com o enquadramento 
jurídico, sejam de imediato esclarecidas, para que este processo conheça o fim que toda a 
vereação deseja.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “tenho recebido cartas anónimas, e é 
pena que o assim sejam, à exceção de uma que tinha remetente, relativamente à minha 
posição sobre o loteamento das permutas de terreno de Armação de Pêra. O anterior 
Presidente da Câmara, Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, enviou uma carta em julho ou agosto 
de 2013, aos proprietários do terreno onde está localizado o campo de futebol, referindo que, 
até 30 de outubro desse ano, iriam ser realizadas as escrituras, e que havia da minha parte 
uma má vontade, por forma a que isso não acontecesse. ------------------------------------------------  
 ---------- Desde o início da minha tomada de posse, tenho acompanhado este processo.” -------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interrompeu e salientou que “lamento, que a Sra. 
Presidente traga, mais uma vez, este assunto para a mesa. Há realmente um ofício assinado 
por mim, e quando o foi, foi numa base de total confiança para com os trabalhadores. Estão 
aqui técnicos que continuam a desempenhar, com competência, as suas funções e a sua 
preocupação foi a minha também, pois quando tomei posse como Presidente desta Câmara, 
umas das prioridades foi, dentro das normas legais, resolver um problema que já se arrastava 
há muitos anos. E o facto de ter enviado esses ofícios aos proprietários, foi no sentido de lhes 



 
 

 

dar alguma tranquilidade, relativamente ao processo que estava a ser tratado internamente, 
de uma forma justa e célere, conforme o assunto exigia. Nunca houve, da minha parte como 
Presidente da Câmara, qualquer tipo de má fé neste processo, mas existe sim, e de acordo 
com o que o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa também disse, uma preocupação de ver o 
assunto resolvido o mais rapidamente possível. Tanto que é do conhecimento de todos, que a 
autarquia, neste momento, está a ocupar espaços privados com uma instalação desportiva. 
Urge resolver toda esta situação, que se arrasta desde 2009, o mais rápido possível.” ----------  
 ---------- A Sra. Presidente voltou a fazer uso da palavra dizendo “a tomada de posse deste 
executivo foi a 21 de outubro de 2013. O executivo permanente tentou logo pôr-se a par de 
todos os processos pendentes na autarquia, nomeadamente este processo da permuta dos 
terrenos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Gostaria de dizer, que aquando dessa data, qual não é o meu espanto quando 
verifico que os aditamentos, hoje referidos pelo Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, e um deles 
relativo à área de 1.675 m

2
 (mil seiscentos e setenta e cinco metros quadrados), não estavam 

registados, e nada tinha sido feito nesse sentido. -----------------------------------------------------------  
 ---------- O contrato de prestação de serviços com o Sr. Arqt.º João Quirino também não 
estava assinado. Este loteamento não estava entregue a nenhum arquitecto.  ---------------------  
 ---------- Por isto, espanta-me que se escreva uma carta aos proprietários, em Agosto de 
2013, e se comprometa que, em final de Outubro seguinte ir-se-ia fazer as escrituras. É isto 
que me espanta, não se aguardando o sufrágio eleitoral, para depois, sim, tranquilizar os 
proprietários, e se se entendesse, enviar uma carta com uma possível data. -----------------------   
 ---------- Por isso creio que, tal como noutras circunstâncias que foram deixadas para o 
executivo seguinte, no meu modesto entender, este procedimento não foi eticamente correto, 
quando ainda não se tinha dado início às démarches para conclusão do mesmo.” ----------------  
 ---------- O Sr. Arqt.º João Matias presente na reunião interveio dizendo que “quem preparou o 
agendamento da reunião de Câmara fui eu, e foi presente à reunião ordinária pública de 
Câmara, de 03 de abril de 2013, uma informação jurídica do Sr. Dr. João Aires de Goes o 
qual também veio cá e prestou esclarecimentos. Em 17 de abril de 2013, a Câmara, na sua 
reunião ordinária, sobre essa informação jurídica, deliberou “por unanimidade, concordar com 
o parecer jurídico e o procedimento nele previsto. Mais se delibera propor à Assembleia 
Municipal a desafetação da área de 1.675 m² do domínio público municipal para o domínio 
público privado municipal, no âmbito do alvará do loteamento n.º 5/2000 e em cumprimento 
do Plano de Pormenor de Armação de Pera.” ----------------------------------------------------------------  
 ---------- O que os serviços da Divisão de Gestão Urbanística fizeram, foi o que nele se dizia 
no capítulo IV, conforme se transcreve: ------------------------------------------------------------------------  
 -------- “Sumariado e estudado o assunto referente quer à Informação Prévia (registo n.° 
33605 de 02/09/2009), quer ao Protocolo de 06/05/2004, vejamos a seguinte: ---------------------  
 -------- ALTERAÇÃO DO LOTEAMENTO COM O ALVARÁ N.°05/2000 ------------------------------  
 -------- 1. As áreas dos lotes (2 lotes) a constituir na alteração ao alvará de loteamento, de 
900m2 e 775m2, respectivamente, num total de 1.675m2, sai da parcela com a área de 5.365 
m2 destinada a Equipamento de utilização coletiva, cedida ao Município no âmbito deste 
Loteamento, a desafectar do Domínio Público Municipal; -------------------------------------------------  
 -------- 2. Esta área do Domínio Público Municipal é compensada pela área de 2.015m2: -------  
 -------- a. - Art.° Rústico n.° 80-secção H / CRP n.° 627 com 1 095 m2 — Torre, Armação de 
Pera, propriedade de IDALINA DA CONCEIÇÃO COSTA e OUTROS --------------------------------  
 -------- e -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- b. - Art.° Rústico n.° 6-secção I / CRP n.° 700 com 920 m2 — Panasqueira, Armação 
de Pera, propriedade de MARIA DA CONCEIÇÃO CONDESSA DE ALMEIDA e OUTROS -----  
 -------- 3. A área de 1.675m2 a desafectar do Domínio Público deve ser deliberada em reunião 
da CM e proposta à Assembleia Municipal; -------------------------------------------------------------------  
 -------- 4. Por sua vez, a alteração ao Loteamento será objecto de Inquérito Público; -------------  
 -------- 5. Por fim, a alteração ao alvará de loteamento e a constituição de dois novos lotes 
permite a permuta de cada, com cada um dos prédios rústicos, cujas áreas se integrarão no 
Domínio Público Municipal.” ---------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Estamos agora no ponto IV desse parecer jurídico, para tomar conhecimento de que 
irá para inquérito público, de acordo com o que foi deliberado em reunião ordinária de Câmara 
17 de abril de 2013. Este alvará já teve um aditamento, que foi presente à reunião ordinária 
de Câmara de 13 de novembro de 2013, em que foi deliberado “por unanimidade, aprovar o 
aditamento ao uso de serviços nos termos da informação”. O alvará está perfeitamente 
registado e foi aditado, para um lote, o uso para comércio e serviços. --------------------------------  
 ---------- Para as reuniões de Câmara de 03 e 17 de abril de 2013, o que foi agendado foi o 
parecer jurídico do Sr. Dr. João Aires de Goes, e tem-se estado a proceder de acordo com 
ele. O que é submetido hoje é, em cumprimento da deliberação de Câmara de 17 de abril de 
2013, a proposta de alteração ao alvará de loteamento a sujeitar a inquérito público. 
Decorrido este período, será de novo submetida a reunião de Câmara para aprovação e 
emissão do competente aditamento ao alvará de loteamento.” ------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa voltou a intervir dizendo “levantei algumas 
dúvidas jurídicas, que em nada têm a ver com o que o Sr. Arqt.º João Matias esclareceu, pelo 
que solicito que os serviços jurídicos da Câmara, se pronunciem, sobre os aspectos por mim 
levantados.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberado, por unanimidade, voltar à próxima reunião com os 
esclarecimentos solicitados. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO AO USO DE UM ARMAZÉM PARA 
INSTALAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO E AMPLIAÇÃO, SITO EM MOURICÃO, SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Ana Maria da Silva Rodrigues Cabrita.----------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística e parecer jurídico do Sr. Dr. 
João Aires de Goes, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de 
acordo com o parecer jurídico. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA SITA NO LOTE 59, 
BAIRRO CHE, ENXERIM, SILVES. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Inácia Maria Silva Santos Monteiro. -------------------------------------------  
 ---------- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA A 
REALIZAÇÃO DE BAILE, NO SÍTIO DA BENAFÁTIMA, SÃO MARCOS DA SERRA, EM 20 
DE JUNHO DE 2014, COM INÍCIO ÀS 20H00 E TÉRMINO ÀS 03H00. ------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Associação Humanitária de São Marcos da Serra. ------------------------  

 ---------- Presente requerimento e parecer da Freguesia de São Marcos da Serra, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir licença especial de ruído. ----------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - 
REGIME DE COMPROPRIEDADE, SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM TAIPAS, UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES, CONCELHO DE SILVES E DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL SOB O N.º 2389/19961001 E INSCRITO SOB O 
ART.º 61 DA SECÇÃO “AJ”. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Nuno Miguel da Silva Guerreiro e Susana Isabel Ramos Ladeira de 
Mato. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer jurídico da Divisão de Assuntos Jurídicos, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. 
Presidente de 09/06/2014. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA A 
REALIZAÇÃO DE FESTA DOS SANTOS POPULARES, EM 12 DE JUNHO DE 2014, DAS 
18H00 ÀS 24H00, NA TRAVESSA DO SÃO JOSÉ, ENXERIM, SILVES. -----------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Daniela Bentes Guerreiro Rodrigues ------------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. 
Presidente de 11/06/2014. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DO EVENTO MUSICAL "SURROUNDING COLORS", COM INÍCIO ÀS 18H00 
DE 12 DE JULHO E TÉRMINO ÀS 18H00 DE 13 DE JULHO DE 2014, EM MONTE RAMOS, 
SÃO MARCOS DA SERRA. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação Cultural SustentAlegrias. -----------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir licença especial de ruído. ----------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA, PARA A 
REALIZAÇÃO DAS FESTAS DOS SANTOS POPULARES, NO LARGO JUNTO AO PARQUE 
INFANTIL DO BAIRRO CHE DO ENXERIM, SILVES, NOS DIAS 13, 20 E 27 DE JUNHO DE 
2014. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação Amigos do Enxerim. ------------------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento e parecer da Junta de Freguesia de Silves, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. 
Presidente de 13/06/2014. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DAS FESTAS DOS SANTOS POPULARES, NO LARGO JUNTO AO PARQUE 
INFANTIL DO BAIRRO CHE DO ENXERIM, NOS DIAS 13, 20 E 27 DE JUNHO DE 2014 ATÉ 
ÀS 02H00. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- REQUERENTE: Associação Amigos do Enxerim. ------------------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento e parecer da Junta de Freguesia de Silves, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. 
Presidente de 13/06/2014. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - 
REGIME DE COMPROPRIEDADE, SOBRE A PARTE RÚSTICA DO PRÉDIO MISTO, SITO 
EM CARVOEIRO, FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, CONCELHO DE 
SILVES, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 
4889/19920915, INSCRITO NA MATRIZ RÚSTICA SOB O ART.º 140 DA SECÇÃO LP E NA 
MATRIZ URBANA SOB O ART.º 4342. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Silves, CRL.. -------------------------  
 ---------- Presente parecer jurídico da Divisão de Assuntos Jurídicos, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito. ----------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável de acordo com 
a informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PELO MUNICÍPIO 
NA ALIENAÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE O PRÉDIO URBANO, SITO NO 
ENXERIM, LOTE 103, FREGUESIA E CONCELHO DE SILVES, DESCRITO NA 



 
 

 

CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 1134/19861202, E 
INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB O ART.º 4830. --------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Carlos Alberto Baptista Fernandes, Joviano Afonso Baptista 
Fernandes, Maria Luísa Baptista Fernandes e Perpétua Baptista Fernandes Marques. ----------  
 ---------- Presente requerimento e informação da Divisão Administrativa, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, não exercer o direito de preferência, 
consentindo na alienação do lote e remeter à Assembleia Municipal para deliberação de 
acordo com a informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 13. ------------  

 ---------- Presente proposta de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta de alteração. Os Srs. 
Vereadores do PSD e do PS abstiveram-se. -----------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO N.º 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta de alteração. Os Srs. 
Vereadores do PSD e do PS abstiveram-se. -----------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DA 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 
E DA RECEITA E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 2014. ----------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e remetê-la à 
Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, revogando-se a deliberação tomada em 
04/06/2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.12 - ASSUNTO - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA A 
REALIZAÇÃO DE BAILES, EM ESPAÇO PRIVADO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
SILVES, NOS DIAS 21 E 28 DE JUNHO DE 2014, COM INÍCIO ÀS 20H00 E TÉRMINO ÀS 
03H00.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Silves. ---------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir licença especial de ruído até às 
03h00 atendendo à localização e características do local. Mais se delibera, isentar do 
pagamento, nos termos do art.º 7.º, ponto 2, alínea a), do Regulamento e da Tabela de Taxas 
e Licenças Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.13 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA A 
REALIZAÇÃO DE BAILE DE FINALISTAS NA ESCOLA E.B. 2,3 JOÃO DE DEUS, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES, DAS 21H00 DO DIA 14 DE JUNHO À 01H00 DE 15 DE 
JUNHO DE 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Agrupamento de Escolas de Silves. -------------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. 
Presidente de 13/06/2014. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU - 
CHEFE DA DIVISÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS. -------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e remeter à 
Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------  



 
 

 

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.15 - ASSUNTO – ESPÓLIO DO MUSEU DA CORTIÇA, SITO NA FÁBRICA DO 
INGLÊS, SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. -------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE SILVES 
NA CPCJ - COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SILVES.--------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------   
 ---------- A Sra. Presidente, fazendo uso da palavra, informou que “já falámos com a pessoa 
que o PS propõe na correspondente proposta ora entregue, Sr. Dr. Luís Miguel de Lima 
Santos, e o mesmo referiu que o município é que deverá ver onde se verifica maior 
necessidade do seu trabalho. A DAJ (Divisão de Assuntos Jurídicos) tem apenas 3 juristas: 
Sras. Dra. Maria de Fátima Machado Gerardo, Dra. Dina da Conceição Mateus Coelho, e Sr. 
Dr. Luís Miguel de Lima Santos.” --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A chefe da Divisão, Sra. Dra. Isabel Alexandra Lopes Cavaco Cabrita, interveio 
referindo que “a DAJ emite pareceres jurídicos sobre todas as questões jurídicas colocadas, 
processa as contra-ordenações e as execuções fiscais e, se se mantiver a escolha do Sr. Dr. 
Luís Santos, terei que reportar necessidades de pessoal.” -----------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente prosseguiu dizendo que “como elemento coptado, enquanto jurista 
na CPCJ - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Silves e elemento válido, o Sr. 
Dr. Luís Santos disse que aceitava. -----------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Apelo para o facto de, e atendendo às características que a pessoa deve ter 
enquanto representante do município, termos que garantir que os serviços da Câmara se 
mantenham operacionais, dando as respostas às necessidades e solicitações feitas à DAJ. ---    
 ---------- Iremos acrescentar os elementos curriculares do Sr. Dr. Luís Santos, à proposta do 
PS, para que haja uma melhor apreciação. Volto a reforçar, no entanto, que essa proposta 
deve ter em conta que o Sr. Dr. Luís Santos é um jurista, que está a desempenhar um papel 
que é necessário na DAJ, e, a sua eventual saída, poderá causar graves constrangimentos 
nas funções desempenhadas na divisão.” ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo “saliento que na DAJ existem 
três juristas. Penso que o Sr. Dr. Luís Santos, pelas suas características humanas e técnicas, 
e pela experiência de vida que já acumulou, é a pessoa ideal para ser o representante do 
município, e o meu representante nesta Comissão. E, mesmo que assim não fosse, eu 
represento um grupo de membros da Câmara e da Assembleia Municipais, que me mandatou 
para avançar com o nome do Sr. Dr. Luís Santos, pela importância e mais-valia que vai trazer 
a esta Comissão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Compreendo a chamada de atenção da Sra. Presidente, mas estou convicto que tal 
não acontecerá, e que esse trabalho será desempenhado, e bem, pelos restantes juristas. ----   
 ---------- Pesei o que a Sra. Presidente acabou de dizer, mas parece-me, em consciência, 
preferível que o Sr. Dr. Luís Santos continue a desempenhar um bom trabalho, nesta 
Comissão, em prol do concelho e das crianças mais desfavorecidas. ---------------------------------   
 ---------- Por conhecimento pessoal do mesmo, dispenso a análise do seu currículo, e havendo 
dois nomes em cima da mesa, o Sr. Dr. Luís Santos por nós proposto, e a Sra. Dra. Vanda 
Tavares de Carvalho de Almeida Teixeira proposta pelo executivo permanente, solicito à Sra. 
Presidente que ponha à votação, por voto secreto, a escolha do representante. -------------------  
 ---------- Ainda mais que o nome do Sr. Dr. Luís Santos já foi por nós indicado, há cerca de 
duas semanas, e considerando, também, a urgência que a Sra. Presidente manifestou há três 
semanas, da necessidade do município ter um representante nesta Comissão.” -------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra salientando “gostaria de acrescentar ao que foi 
dito pelo Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, que os serviços do Sr. Dr. Luís Santos iriam estar 
à mesma disponíveis na CPCJ, porque ele é o jurista a indicar para lhe dar apoio e as 
reuniões da Comissão Alargada realizam-se duas a três vezes por semana, onde também 
estaria presente, contribuindo com os seus préstimos e permitindo a funcionalidade da DAJ. 
Este executivo permanente também reconhece as qualidades referidas pelo Sr. Vereador Dr. 



 
 

 

Fernando Serpa, mas nós temos que pesar a funcionalidade dos serviços e tomar decisões 
sobre as mesmas. Consideramos que, desta forma, seria mais viável a funcionalidade dos 
serviços referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Temos que pedir a pronúncia da DRH (Divisão de Recursos Humanos), e acrescentar 
o respectivo currículo do Sr. Dr. Luís Santos, pelo que este assunto será trazido à próxima 
reunião de Câmara.” -------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto manifestou-se dizendo “ainda bem que, tanto o 
executivo permanente, como a bancada do PS, reconhecem na pessoa do Sr. Dr. Luís 
Santos, um grau elevado de profissionalismo, qualidades humanas, a dedicação a causas, o 
rigor em tudo o que faz, e não foi por acaso que o Sr. Dr. Luís Santos desempenhou, durante 
quatro mandatos, o lugar de Chefe de Gabinete, tendo recebido rasgados elogios de todos os 
que trabalhavam mais perto (e longe) dele, pelo trabalho desenvolvido em prol dos munícipes 
do concelho de Silves. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A figura do nome proposto terá o meu apoio, reconhecendo também as 
preocupações da Sra. Presidente e da Sra. Dra. Isabel Cabrita, sobre as dificuldades que a 
DAJ poderá ter se, eventualmente, o Sr. Dr. Luís Santos for o eleito.----------------------------------  

  --------- Quanto ao outro elemento proposto pelo executivo permanente, a Sra. Dra. Vanda 
Teixeira, não vejo na mesma qualquer problema; não a conheço naquilo que é o trabalho 
nesta área, mas reconheço que é simpática, afável e disponível. ---------------------------------------  

 ---------- Neste sentido, não está em causa o declinar este cargo para a Sra. Dra. Vanda 
Teixeira, mas sim em proteger as crianças em risco no nosso concelho, com pessoas que nós 
consideramos com capacidades e conhecimentos dados e provados de longa data.” ------------  

 ---------- A Sra. Presidente frisou que “nós estamos aqui a deliberar sobre o representante do 
município na CPCJ, e não sobre o seu presidente. ---------------------------------------------------------  

 ---------- E é na Comissão Alargada que o presidente é eleito, ou seja, nessa Comissão que 
também o Sr. Dr. Luís Santos, no nosso entendimento, fazia parte. O que estamos a deliberar 
é o responsável do município, que irá estar próximo das crianças e jovens em risco, 
deslocando-se às escolas, dando-lhes apoio e acompanhado dos devidos técnicos. -------------  

 ---------- Na Comissão Alargada, onde também o Sr. Dr. Luís Santos, segundo o executivo 
permanente, iria fazer parte, é que será eleito o presidente da CPCJ. --------------------------------  

 ---------- Assim sendo, virá à próxima reunião.”- --------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião com a 
informação da DRH (Divisão de Recursos Humanos). -----------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 treze horas e trinta minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. 
Presidente da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a 
presente acta que foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os 
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- E eu 
 ---------- Técnica Superior Jurista da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e 
assino.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 


