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 ------------------------------------------------------ ATA Nº 27 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
--------------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA- -  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 9 DE JULHO DE 2014  --------------------------  
 ---------- Aos nove dias do mês de julho 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 4.673.313,30 € (quatro milhões, seiscentos e 
setenta e três mil, trezentos e treze euros e trinta cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 387.436,44 € (trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis 
euros e quarenta e quatro cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi aprovada a acta Nº 24 da reunião ordinária de Câmara realizada a 18 de junho de 
2014.  --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  A Sra. Presidente iniciou os trabalhos e informou que “na última reunião da 
Associação de Municípios do Algarve (AMAL) houve uma posição consensual de pedir ao 
ministro da saúde para vir ao Algarve e que intervenha junto dos centros hospitalares desta 
região, porque nada aconteceu até agora do que havia sido anteriormente prometido aquando 
de uma reunião havida em Lisboa. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Serviço de Urgência Básica (SUB) de Loulé está com falhas graves. Pretende-se 
que o ministro venha ao Algarve e contextualize a actual realidade, sobretudo no que diz 
respeito às extensões dos centros de saúde de Alcantarilha e de Pêra. Trata-se de uma 
situação problemática que se pode agravar com o aumento do turismo em Armação de Pêra.  
 ---------- Quanto ao Observatório Municipal de Turismo, ressalvo o facto de que a iniciativa da 
sua constituição não se deveu ao anterior executivo mas sim aos funcionários do sector do 
turismo. De acordo com aquele órgão consultivo, pretende-se que haja um atendimento ao 
turista pelo centro de saúde de Armação de Pêra. ----------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao Hospital do Barlavento verifica-se um menor número de valências 
hospitalares e um incremento dos serviços médicos/hospitalares privados. -------------------------  
 ---------- Os Bombeiros Voluntários de Silves e os Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu 
de Messines transmitiram-me a situação problemática que atravessam, por não fazerem 
transporte de doentes. Transmiti-lhes que podem contar com o município, reforçamos rubricas 
no orçamento, mas temos de reformular estrategicamente as corporações. Para além de as 
entidades pagarem o que devem, há que saber se se vai manter a situação de não haver 
transporte de doentes. Se isto for negativo, teremos que reestruturar cada uma das 
corporações de bombeiros. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estaremos com certeza aqui para salvaguardar a situação e garantimos que iriamos 
suportar o pagamento da água e da luz da extensão da corporação dos bombeiros em 
Alcantarilha.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra informando que “foi concluída a 
intervenção através dos nossos serviços, junto à ponte conhecida por “Pontinha” onde foram 
gastos 34m

2
 de betão, encontrando-se a ponte para mais umas décadas de funcionamento. --  

 ---------- Continua-se a abrir a ribeira de Alcantarilha ao mar para que a situação dos 
mosquitos esteja controlada. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em face do que foi dito pelo Dr. Rogério Pinto na reunião de Câmara de 26 de junho 
de 2014, sobre o arrear da bandeira azul e o hastear da bandeira vermelha na praia de 
Armação de Pêra, telefonei posteriormente ao Presidente da Junta de Freguesia de Armação 
de Pêra Dr. Ricardo Pinto, que me confirmou o que me tinha dito. Acreditei e acredito no 
encarregado e no técnico João Luís de que da parte deles não houve informação de que 
tivesse sido arreada a bandeira azul e hasteada a bandeira vermelha. -------------------------------  
 ---------- É minha convicção que Armação de Pêra não precisa de alarmismos e situações 
destas não dignificam quem o faz, e que as praias estejam sossegadas em termos de 
comunicação social. Engano pode haver que sou humano, mas mentiras não.” --------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luísa Luís interveio informando que “vai realizar-se o 
retiro doutoral promovido pela Universidade Aberta e pela Universidade do Algarve com início 
no próximo sábado, aberto à comunidade e com inúmeras iniciativas entre as quais, 
actividades de animação de rua com referência à Feira Medieval. Estão convidados para 
estarem presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relativamente ao painel de azulejos da Maria Keil, não se conseguiu recuperá-lo a 
tempo da exposição porque existem fissuras no muro de suporte que têm que ser reparadas, 
estando essa intervenção agendada para o dia 9 de agosto. No entanto, já estão a decorrer 
trabalhos como o retirar das argamassas dos azulejos.” --------------------------------------------------  
  --------- A Sra. Presidente retomou a palavra e passou à apresentação dos esclarecimentos, 
em resposta ao solicitado pela vereação não permanente: -----------------------------------------------  
 ----------  1) No que diz respeito à abertura do parque de estacionamento de Armação de Pêra, 
o executivo permanente informa que está a ser preparada para próximo dia 15 de julho e 
manter-se-á a funcionar até 15 de Setembro do corrente ano. ------------------------------------------  
 ----------  2) Quanto à remodelação de instalações sanitárias públicas, no Largo do Município 
de Silves, a autarquia informa que o procedimento concursal para a adjudicação da 
empreitada está a decorrer, encontrando-se na fase de abertura de propostas. --------------------  
 ----------  3) Relativamente ao número de utentes e ao horário da Unidade Móvel de Saúde, o 
executivo informa que no mês de Abril foram realizados 567 atendimentos e no mês de Maio 
realizados 424 atendimentos, sendo o horário o seguinte: ------------------------------------------------  

 
Unidade Móvel 

Horário/Percursos 
 

Segunda - Feira (alternadas)   
09.30 Horas   -   Vale Figueira 
10.00 Horas   -   Foz do Ribeiro              Serviço Quinzenal 
10.30 Horas   -   Matosos 
11.00 Horas   -   Manteigas 
 
 
 
09.30 Horas   -   Cumeada  
10.00 Horas   -   Cortes                           Serviço Quinzenal 
10.30 Horas   -   Amorosa 
 
Terça - Feira 
09.30 Horas   -   Fontes da Matosa  
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10.00 Horas   -   Vale de Lousas  
10.30 Horas   -   Montes Raposos  
11.00 Horas   -   São Lourenço do Palmeiral 
13.30 Horas   -   Assumadas - Serviço Quinzenal 
13.45 Horas   -   Aldeia de Alvalades  
14.00 Horas   -   Aldeia de Tunes  
14.30 Horas   -   Amendoais 
15.00 Horas   -   Gateiras 
 
Quarta-Feira 
09.30 Horas   -   Vales de Messines 
10.00 Horas   -   Pico Alto 
10.30 Horas   -   Benaciate / Calvos - Serviços Intercalados  
11.00 Horas   -   Amorosa 
14.00 Horas   -   Boião  
14.30 Horas   -   Azilheira 
15.00 Horas   -   Fica Bem/Corte Peral - Serviços Intercalados  
15.30 Horas   -   Vale Fuzeiros 
 
Quinta-Feira 
09.30 Horas   -   Estação de Alcantarilha  
10.00 Horas   -   Fonte Louzeiros 
10.30 Horas   -   Pedreira 
13.30 Horas   -   Mesquita 
14.00 Horas   -   Aldeia do Sobrado  
14.30 Horas   -   Ribeira Baixa 
15.00 Horas   -   Ribeira Alta 
 
Sexta-Feira 
09.30 Horas   -   Barrocal  
10.00 Horas   -   Mouricão  
10.30 Horas   -   Traviscal  
11.00 Horas   -   Meões  
13.30 Horas   -   Vale Longo  
14.00 Horas   -   Perna Seca 
14.30 Horas   -   Monte das Pitas 

 
4) No que concerne ao pedido de informação sobre a produtividade de dois trabalhadores, 
Manuel Viana e Luís Simões, a autarquia refere que: ------------------------------------------------------  
 ---------- a) Compete à Presidente da Câmara decidir todos os assuntos relacionados com a 
gestão e direcção dos recursos humanos afetos aos serviços municipais, dando cumprimento 
à Lei 75/2013 de 12 de Setembro, n.º 2, alínea a), do art.º 35.º); ---------------------------------------   
 ---------- b) Os dois trabalhadores mencionados exercem o controlo e gestão do tráfego, de 15 
viaturas parqueadas junto ao edifício principal da Câmara Municipal de Silves e de 11 viaturas 
parqueadas junto à DSUA; ----------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- c) As funções atribuídas aos dois trabalhadores são de gestão da utilização das 
viaturas ao longo do dia; criação de um ficheiro por viatura em suporte informático e em papel 
fazendo referência a quem foi a mesma atribuída e ao nome do funcionário e do serviço 
utilizador; verificação na entrega e receção da viatura do consumo de combustível e do 
aspeto geral da mesma; anotação no ficheiro de cada viatura das revisões (data, entidade, 
discriminativo das intervenções, valor), controle das inspeções (data, firma e valor) e dos 
seguros (data, firma e valor), anotação das reparações (data, firma, discriminativo e valor), 
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controle da mudança de pneus (data, firma, discriminativo, Km e valor) e do consumo de 
gasóleo (data, firma, discriminativo, Km e valor); assim como a especificação dos 
pneumáticos/medidas, do óleo do motor/litros de óleo por revisão, do líquido refrigerante (tipo, 
quantidade e outros lubrificantes utilizados); ------------------------------------------------------------------   
 ---------- d) Os trabalhadores são avaliados no âmbito das regras do Sistema Integrado de 
Avaliação de Desempenho da Administração Pública/SIADAP (objetivos e competências) -----  
 ---------- A Sra. Presidente também fez a entrega de uma informação da Divisão Financeira, 
sobre os fundos disponíveis a oito de julho de 2014, no valor de 956.411,12 € (novecentos e 
cinquenta seis mil, quatrocentos e onze euros e doze cêntimos). ---------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo “ o que o Sr. Vice- 
Presidente disse, registei. Ao que eu disse na altura, não retiro uma palavra. Se for preciso 
mexer mais no assunto, fá-lo-ei. Efectivamente, e sem pôr em causa ninguém, a bandeira 
azul foi arreada nas praias com concessões. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- Relativamente ao que foi mencionado sobre o Observatório Municipal de Turismo, era 
prática haver propostas apresentadas pelos técnicos e essa foi uma delas que foi aceite pelo 
executivo de então e o mérito é de quem decide. -----------------------------------------------------------  
 ---------- Continuo a aguardar pelo programa de actividades culturais em Armação de Pêra e 
verifico que as propostas do PSD – Partido Social Democrata não vêm novamente a reunião 
de Câmara e continuam retiradas. -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Solicito também o relatório das desinfecções levadas a efeito pelo concelho, relativo a 
baratas, mosquitos e ratos: o que se gastou em quantidade na aplicação dos produtos e onde 
foi. ------  
 ---------- Qual o ponto da situação do concurso de transportes escolares para 2014/2015? -----  
 ----------  Quanto ao Silo Auto de Armação de Pêra, agradeço saber que vai abrir a 15 de julho 
do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Sei que foi feita uma cerimónia protocolar com as associações e clubes para a qual 
não fomos convidados. Pretendo saber os valores entregues e prazos. ------------------------------  
 ---------- Quais são os locais para a venda ambulante em Armação de Pêra? Solicito uma cópia  
do que é entregue à GNR. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quando é que os lixiviados dos moloks são aspirados, assim como quando lavam as 
tampas? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 ---------- As tampas dos moloks em vários locais do concelho continuam a voar, uma vez que 
não estão presas, e também muitos contentores estão sem tampas propiciando que os cães 
os tombem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E o campo de futebol sempre é instalado na praia de Armação de Pêra? -----------------  
 ---------- Solicito o relatório da Protecção Civil relativo às situações registadas no nosso 
concelho e relativas à própria protecção civil.” ---------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra referindo que “contactaram-me ontem 
e disseram-me que o Sr. Jorge Monteiro, vendedor de farturas foi colocado na Lota, e, tal 
como ele já tinha referido na última reunião pública de 2 de julho, o lugar não lhe serve, pois 
não circula lá ninguém. Avança que o lugar deveria ficar numa das pontas da avenida. 
Compreendo e parece-me que o local fica deslocado. Essa impressão também foi transmitida 
aos fiscais por aquele senhor, tendo, inclusive, os fiscais, dito que também entendiam isso e 
que até tinham transmitido à Sra. Vereadora Maria Luísa Luís. O senhor pediu que o local 
fosse deslocado mais para cima, próximo da Fortaleza de Armação de Pêra. ----------------------   
 ---------- Questiono se houve problemas com a outra roulote de venda de farturas junto ao 
Hotel, porque supostamente, este teria reclamado. ---------------------------------------------------------  
 ---------- Apelo para o facto de, se tal aconteceu, que haja uma reflexão sobre o assunto, 
tentando resolver, para que as pessoas a quem foram atribuídos os lugares, possam fazer 
negócio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Devemos ver qual será a melhor solução para este problema, tal como é hábito neste 
executivo, no sentido de se resolverem os problemas das pessoas. -----------------------------------  
 ---------- O referido senhor também me referiu que, um fiscal sugeriu que escrevesse à 
Câmara Municipal apresentando o problema e que o mesmo fosse resolvido.” ---------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo “já tenho uma reunião marcada com os 
fiscais para deslocarmo-nos hoje a Armação de Pêra. Irei ver se há reclamações e esse 
assunto irá ser reflectido.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra solicitando “com carácter de 
urgência, o agendamento do processo sobre a Fábrica do Inglês. E, pretendo saber qual a 
decisão da Sra. Presidente e porque é que ainda não foi agendado. ----------------------------------  
 ---------- Quero também conhecer e pronunciar-me sobre o pedido dos trabalhadores sobre a 
jornada contínua, e pretendo que me seja entregue uma cópia do SGD sobre o mesmo 
durante esta reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Por coincidência, o executivo permanente está a ser selectivo nas respostas às 
questões que lhe são feitas pela vereação não permanente, pois tenho três assuntos que 
ainda não foram merecedores de qualquer resposta: ------------------------------------------------------  
 ---------- O primeiro tem a ver com a obra que a Câmara Municipal está a fazer, a poente na 
entrada de Tunes junto ao IC1. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O segundo tem a ver com a situação dos pinos, junto à passagem de nível do Algoz.   
 ---------- E, o terceiro é relativo ao pedido de relatório dos processos judiciais, onde conste o 
pedido de cada processo judicial e o estado em que o mesmo se encontra. ------------------------  
 ---------- Questiono se ainda existem alguns processos confiados à PLMJ – Sociedade de 
Advogados, RL e que a Sra. Presidente nos traga cópia da troca de correspondência entre 
esta sociedade de advogados e o município. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- Questiono ainda se é intenção do executivo permanente adquirir veículos ligeiros 
e/ou pesados, quais e qual a justificação que dá para a eventualidade dessa decisão.” ---------  
 ---------- A Sra. Presidente em resposta esclareceu que “quanto ao espólio do Museu da 
Cortiça, deliberamos que fosse classificado, encontrando-se o processo na Divisão de 
Património Histórico-Arqueológico e Museus para ser informado.------------------------------- 
 ---------- Quanto ao relatório dos processos judiciais já foi solicitado aos advogados no dia da 
reunião de Câmara onde isso foi solicitado, tendo aqueles pedido desculpa por ainda não 
terem remetido, por falta de tempo. Quando tudo tiver reunido, trarei aqui a reunião.” ------------  
 ---------- O Sr. Vereador Fernando Serpa retomou a palavra dizendo que “em relação ao 
assunto da Fábrica do Inglês há cerca de um mês esteve agendado e, nessa altura, o 
executivo permanente entregou o memorando e eu solicitei que o assunto passasse para a 
próxima reunião, o qual nada tem a ver com o espólio do Museu da Cortiça. -----------------------   
 ---------- Logo, solicito que o assunto seja agendado para a próxima reunião, porque é uma 
decisão política que tem que ser tomada.” --------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio referindo que “entrego agora o documento solicitado sobre 
a petição dos trabalhadores da jornada contínua. Houve a pronúncia do sector dos espaços 
verdes e o assunto tem sido analisado pelos vários sectores. -------------------------------------------  
 ---------- Fiquei surpresa com o abaixo-assinado pelo facto de o documento ser entregue a vós 
executivo não permanente e não a nós executivo permanente, porque estava redigido a 
ambos e não com o conteúdo, porque os trabalhadores têm todo o direito de se defenderem e 
unirem-se para permitirem uma maior motivação daqueles. ----------------------------------------------  
 ---------- No entanto, o desenrolar dos acontecimentos está a ser feito. A minha postura é a 
mesma: sou consensual à minha forma de estar, embora caiba aos outros avaliar. Cada 
sector tem que atender à sua especificidade, de ponderar, avaliar e depois decidir.” -------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra questionando se “já houve alguma 
reunião com o Grupo Nogueira, sobre o espólio do Museu da Cortiça”. Ao que a Sra. 
Presidente respondeu que “de concreto não, houve sim a demonstração do nosso interesse 
no espólio, nada mais do que isso.” -----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto continuou dizendo que “a petição da jornada 
contínua entrou nos serviços a 30 de junho e foi dito na última reunião de câmara do dia 02 
de julho que, o executivo permanente, não tinha tido conhecimento da petição. Mas a Sra. 
Presidente já tinha conhecimento, pois despachou no dia anterior à reunião de Câmara, ou 
seja, a 1 de julho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  A Sra. Presidente deveria ter sido informada de imediato e não foi, atendendo ao que 
agora está a dizer. E quem filtra a informação no Gabinete de Apoio à Presidência (GAP) tem 
obrigação de não a passar sem que a Sra. Presidente tenha conhecimento.” -----------------------  
 ---------- A Sra. Presidente referiu novamente que “não gostei do facto de ter sido 
surpreendida na reunião de câmara com o abaixo-assinado. O Vereador Dr. Rogério Pinto diz 
que há uma passagem na movimentação do Sistema de Gestão Documental (SGD) no dia 1 
de julho de 2014 para a Divisão de Recursos Humanos (DRH). Aliás, todos os abaixo-
assinados apresentados até 2008, nunca sentiram qualquer efeito nos trabalhadores por parte 
do executivo e a argumentação era a mesma. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Agora, é precisamente a mesma forma de trabalho: a DRH tem conhecimento e 
depois vem-nos informar, entrando em conversação connosco. ----------------------------------------  
 ---------- Se houve a disponibilização para tirar fotocópias para a vereação não permanente 
também dever-nos-ia ter sido entregue. Não foi correcto a forma como fui surpreendida na 
reunião.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra mencionando que “é um facto 
que houve um despacho no dia 1 de julho pela autora Rosa Cristina Gonçalves da Palma, 
como Presidente da Câmara Municipal conforme relatório do SGD. Se não foi a Sra. 
Presidente, quem foi a pessoa do seu gabinete que deu seguimento ao processo? ---------------  
 ---------- Seguramente essa pessoa é da máxima confiança para ser escolhida e tomar 
decisões, sem a sua decisão. Preocupa-me que, ou foi a Sra. Presidente que deu seguimento 
ao processo e eu quero acreditar que não, ou foi alguém da sua confiança dentro do seu 
gabinete que o fez, pessoa essa que tem toda a responsabilidade e lhe foi conferida essa 
responsabilidade para o fazer. Agora não quero admitir que haja pessoas no GAP que tomem 
essas decisões sem dar conhecimento prévio à Sra. Presidente. ---------------------------------------  
 ---------- O importante é resolver o assunto para assegurar o pleno funcionamento dos 
serviços, indo de encontro às pretensões dos funcionários.” ---------------------------------------------    
 ----------  A Sra. Presidente retomou a palavra relembrando que “ estou aqui mandatada pela 
população para defender os seus interesses, a funcionalidade dos serviços e os serviços da 
Câmara Municipal e isto é unicamente o que me rege aqui. ----------------------------------------------  
 ---------- Espanta-me o seguinte: a funcionalidade da Câmara Municipal funciona com o 
Sistema de Gestão Documental e o Vereador Dr. Rogério Pinto como já foi Presidente desta 
Câmara, viu como funcionava. Ora a Presidente recebe por dia cerca de novecentos a mil 
SGD’s, dos vários sectores: e o programa faz aparecer no ecrã apenas a linha do que está 
escrito.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mas, independentemente do que se passou, é prática normal que seja remetida aos 
recursos humanos e depois que haja uma pronúncia. Por isso volto a dizer que o que foi 
desconfortável foi não terem entregue cópia do abaixo-assinado aos vereadores permanentes 
e à Sra. Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mas se houve anos em que o executivo permanente de então não deu resposta a 
outros abaixo-assinados, sinto-me confortável pois nós estamos a dar resposta. ------------------  
 ---------- A minha forma de estar com os trabalhadores é directa, próxima e transparente. -------  
 ---------- Tenho sempre o gabinete aberto para os trabalhadores, qualquer que ele seja, até 
com prioridade de atendimento, e os trabalhadores sabem disso pois nós até fomos o 
primeiro concelho que assinou o Acordo de Entidade Empregadora Pública (ACEEP) e 
pretendo que os trabalhadores se encontrem motivados. A lealdade e o profissionalismo é o 
que é exigido aos trabalhadores. Temos reunido com eles para que hajam novas formas de 
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agilizar o funcionamento dos serviços e que haja da parte dos utentes uma melhor resolução 
dos seus problemas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  Relativamente à presença da Sr. Dra. Isabel Cabrita, chefe da DAJ, nestas reuniões 
tem a ver com aquilo que é necessário em termos de apoio jurídico a qualquer tipo de 
questão que seja posta pelo executivo permanente e não permanente, assim como a 
presença do Sr. Arquiteto João Matias, uma vez que a Dra. Isabel Cabrita é a responsável por 
aquela divisão e está inteirada dos processos da Câmara Municipal.” --------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE DESTAQUE EM PRÉDIO SITO NAS ASSUMADAS 
OU ASSUMADAS DO ALGOZ, TUNES. -----------------------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTES: Fernanda Maria Cabrita das Dores Vieira e Outros. ---------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar o destaque da parcela 
pretendida de acordo com a informação e certificar em conformidade. --------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA SITA 
EM MESSINES DE BAIXO, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ------------------------------------    
 ---------- REQUERENTE: Artur Dias Ameixa. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 e 
aceitar a justificação para a despensa de apresentação dos projectos das especialidades. -----  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA RUA D. JOÃO II, EDF. BELMAR, 
LOTE A 3.ºA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José António Martins da Silva. --------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação de 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE SUPERFÍCIE COMERCIAL, 
EM SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Ratisbona, Lda. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente nesta reunião de Câmara, o Sr. Arq.º João Matias, chefe da DGU – Divisão 
de Gestão Urbanística interveio relativamente a este assunto e informou que “em resposta às 
questões que foram colocadas à DGU sobre as superfícies comerciais no concelho, sempre 
se dirá que a 17/04/2012 foi submetido à Câmara Municipal um pedido de informação prévia 
sobre a localização de um estabelecimento de comércio a retalho em Silves, na Cruz de 
Palmeira, requerido pelo proprietário do imóvel, Diogo Correiro Barreira, que mereceu 
deliberação em 27/04/2012, no sentido de voltar à próxima reunião. Essa deliberação foi 
reafirmada em 10/07/2013. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Os outros pedidos submetidos aos serviços da Câmara Municipal referem-se ao 
Intermarché em São Bartolomeu de Messines que tem licença de construção, emitida em 
julho de 2013, de um estabelecimento Continente em Armação de Pêra, a norte da Torre 
Iberius, também submetido a reunião de Câmara, no sentido da revisão do PDM – Plano 



 
 

8 

 

Diretor Municipal vir a contemplar, mas no momento não é viável. Finalmente o Aldi Portugal 
– Supermercados, Lda. que apresentou a proposta na reunião de Câmara em 28/05/2014.” ---  
 ---------- A seguir tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, colocando a questão se “o 
pedido do Pingo Doce não voltou à reunião?” Ao que o Sr. Arq.º João Matias respondeu que 
“o executivo permanente foi unânime em considerar que era um atentado ao comércio local 
do mercado”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Novamente com a palavra, o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina voltou a questionar “mas 
houve alguma decisão nesse sentido?” ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Respondeu, em seguida, o Sr. Arq.º João Matias dizendo que “não. Foi 
posteriormente transmitido que não era intenção deles apresentar projecto.” -----------------------  
 ---------- A empresa Ratisbona esteve presente através dos Senhores Dr. António Correia e 
Dr. Henrique Torres. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Senhora Presidente iniciou a sua intervenção, quanto a este assunto, explicando 
que “foi pedido um parecer à Junta de Freguesia de Silves e outro à DPHAM – Divisão do 
Património Histórico-Arqueológico e Museus. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Nós, executivo permanente, consideramos que deve ser feito um balanço das 
vantagens/desvantagens relativamente a estas novas lojas, pertencentes a grandes grupos e 
atendendo ao impacto das mesmas. No espaço em si temos que ponderar a possibilidade de 
localização uma vez que ele é classificado como monumento de interesse municipal pelo que 
seria de procurar manter os muros e afins conforme dito pela técnica da DPHAM.” ---------------  
 ---------- O Sr. Dr. Vereador Rogério Pinto deu a sua opinião sobre o assunto, dizendo que “a 
minha posição já é conhecida. A presença de mais uma grande superfície e de acordo com o 
Presidente da Junta de Freguesia é suficiente as existentes em Silves. Quanto à localização 
do Aldi é não. Há outras localizações e seria simpático a Câmara Municipal adquirir a Fábrica 
do Inglês e que o executivo permanente trate esse assunto com a Caixa Geral de Depósitos. -  
 ---------- Por uma questão política, achamos que não.”-----------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Graça Neto deu a saber que “a minha objecção prende-se com 
a localização”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A seguir o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa colocou a questão à vereação 
permanente se “são contra a instalação do Aldi, naquele espaço?” ------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente explicou em seguida que “não somos favoráveis na forma como 
está apresentado.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Voltou o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa a questionar se “noutro espaço integrado 
na Fábrica do Inglês (outro artigo urbano) admitem a possibilidade do Aldi, ser instalado?”. Ao 
que a Sra. Presidente respondeu “isso é que seria um absurdo”. ---------------------------------------  
 ---------- Tornou o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa a ter a palavra para perguntar se “esse 
absurdo é em relação a qualquer superfície comercial?”, tendo a Sra. Presidente respondido 
que “com certeza, qualquer grupo”. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Posto isto, tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, dizendo que “nós não 
recebemos o parecer da DPHAM. Em relação ao parecer da Junta de Freguesia de Silves, 
teria sido pertinente trazer aqui o Presidente da Junta de Freguesia porque vemos ali uma 
posição em que não me revejo, nem vejo como pode ser justificável. Como pode ser 
suficiente o número de superfícies comerciais em Silves? Como é que a Junta de Freguesia 
sabe se é isso que os consumidores de Silves querem enquanto consumidores ou enquanto 
comércio local? -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia deveria ter-se limitado a pronunciar-se 
quanto à localização, conforme solicitado. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- Deveria haver várias alternativas de localização. E daí a minha posição pessoal. Não 
acho que seja correcto parcelar as intervenções na Fábrica do Inglês. Já tivemos o revez do 
Museu da Cortiça e foi hipotecado o maior bem para Silves. E por isso não vejo que um 
empreendimento deste tipo seja parte da solução em termos globais. Não sabemos o que vai 
ser feito do restante, e quais as valências que vão continuar a funcionar. ----------------------------  
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 ---------- Para além de não concordar com a localização do empreendimento podemos estar a 
abrir um precedente que nos pode sair caro no futuro. ----------------------------------------------------  
 ---------- Vendo que a posição do executivo permanente vai ao encontro da minha posição, 
solidarizo-me com ela. Podendo haver uma nova reflexão sobre o assunto, não vejo com 
bons olhos, a implementação de uma superfície comercial no espaço da Fábrica do Inglês. 
Talvez o Aldi encontre uma outra localização e que nos possa trazer aqui outras soluções 
para que nós possamos avaliar. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Agradeço a documentação enviada pela empresa, não quanto à forma como os 
dados foram apresentados, porque não estão de acordo com o que deve ser um projecto 
desta dimensão para o local: faltam referências histórico / culturais que foram descuradas 
neste projecto e com esta dimensão de investimento. Faltam argumentos e o conjunto de 
considerações tidas pela firma não é um tipo que suporte este projecto com esta dimensão. --  
 ---------- A seguir interveio o Dr. Fernando Serpa dizendo que “o que a vereação tem de se 
pronunciar é sobre uma proposta em concreto no local. Há uns anos atrás o meu voto foi 
determinante para a instalação dos estabelecimentos do Continente e do Lidl. ---------------------  
 ---------- Registo a posição da Sra. Presidente quer em relação à parte nascente quer à parte 
poente que não encara a possibilidade de ser instalada qualquer superfície comercial.” ---------  
 ---------- A Sra. Presidente disse em seguida que “a posição é do executivo.” -----------------------  
 ---------- A seguir continuou o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa dizendo que “essa posição eu 
defendo atendendo ao local e à memória dos silvenses. Dito isto, não irei aprovar este 
projecto, não pelas características, mas sim pela sua localização. -------------------------------------  
 ---------- Está de pé uma proposta do Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto e, segundo o que foi 
solicitado, a Câmara Municipal tem que verificar a possibilidade de aquisição da Fábrica do 
Inglês. Demonstramos isso com bons olhos e atendendo à saúde financeira de todos os 
envolvidos, será encontrada uma solução para definir no tempo, o pagamento desse edifício, 
quer seja ou não através de um empréstimo. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- Termino dizendo que aquele espaço seja público. A Câmara Municipal terá que fazer 
tudo o possível para adquirir aquele espaço para o município.” -----------------------------------------  
 ----------  Em seguida, tomou a palavra o Sr. Vereador Mário Godinho para dizer que “entre as 
forças políticas da Câmara Municipal aqui representadas, há um consenso em que não 
aceitamos a instalação de qualquer superfície comercial na Fábrica do Inglês. Mas, em 
qualquer outro local, estamos disponíveis. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- Como silvense, participei na Assembleia Municipal onde concluíram que após a 
instalação quer do estabelecimento Lidl & Cia, quer do estabelecimento Modelo Continente 
Hipermercados, S.A., a população não aumentou, antes pelo contrário. E há também o 
pequeno comércio que temos que defender. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- Há que fazer um balanço das vantagens económicas e sociais para o concelho. -------  
 ---------- É pois consensual a posição de todo o executivo. -----------------------------------------------  
 ---------- Presente nesta reunião de Câmara, o Sr. Eng.º da Caixa Geral de Depósitos, iniciou 
a sua intervenção, começando por dizer que “tive uma reunião com o Grupo Nogueira, SGPS, 
S.A., a qual foi inconclusiva sobre a sua estratégia, mas é certo que ele não vai ser parte da 
solução. Ora, o que nos preocupava a nós era que todos fossemos parte da solução: Câmara 
Municipal, Caixa Geral de Depósitos, Grupo Nogueira e Aldi. -------------------------------------------  
 ---------- O interesse da Caixa Geral de Depósitos é reaver o dinheiro e, sem soluções 
económicas, não há solução e o Aldi Portugal – Supermercados, Lda. é uma solução 
económica, pois pretende comprar o imóvel à Caixa Geral de Depósitos. Mas a empresa Aldi 
Portugal – Supermercados, Lda. diz que ou é naquele local ou não se instalará. ------------------  
 ---------- Se o executivo permanente da Câmara Municipal comprar, tudo bem, senão o Aldi 
comprará. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ressalvo o facto de que o que nós apresentámos não foi um projecto, mas apenas 
uma ideia. Em relação ao Museu da Cortiça, e conforme preocupação do executivo 
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permanente, estaria a pensar em constituir uma propriedade horizontal. Se isto for possível, a 
Câmara Municipal poderá ser a solução em relação à parte do Museu da Cortiça. --------------- “  
 ---------- Também presente nesta reunião camarária, o Sr. Eng.º da empresa Aldi, começou 
por confessar ter ficado “baralhado mas percebi que estão todos preocupados com o edifício 
da Fábrica do Inglês, enquanto classificado, mas a Câmara Municipal não pretende ser parte 
da solução. A solução desse edifício de ser adquirido pelo Grupo Nogueira, SGPS, S.A. não 
existe. Mas a solução de a Câmara Municipal adquirir a parte que tem mais interesse (o 
Museu da Cortiça), mas afinal não querem fazer parte da solução. ------------------------------------  
 ---------- Quanto ao referido pela Junta de Freguesia de Silves, o nosso é um estudo de 
mercado mais credível do que é nele referido. Informo ainda que o Ministério da Economia vai 
dar aval ao projecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à questão arquitectónica, estamos disponíveis para encontrar uma solução 
consensual que não prejudique a Fábrica do Inglês. -------------------------------------------------------  
 ---------- A questão da arqueologia proposta é mais suave do que aquilo está aprovado como 
hotel para o local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto a outras localizações, nós estudámos o concelho detalhadamente e qualquer 
outra localização não servirá. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao projecto, o que nós apresentámos não foi um projecto, mas apenas trazer 
uma imagem do que seria a ligação do supermercado à Fábrica do Inglês. Se o processo 
evoluir, não deixaremos de trazer um projecto completo e detalhado. ---------------------------------  
 ---------- Mantemos que queremos fazer parte desta solução e a Caixa Geral de Depósitos já 
entendeu isto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Iremos formalizar o pedido de informação prévia junto da Câmara Municipal para 
termos por escrito o porquê de a Câmara Municipal não querer a superfície comercial.” ---------  
 ---------- Voltando a ter a palavra, a Sra. Presidente esclareceu que “nós também queremos 
fazer parte da solução, mas a nossa e em nome do executivo, não passa pela instalação de 
qualquer superfície comercial ali. O que nós dissemos vai ao encontro da informação da 
DPHAM – Divisão do Património Histórico-Arqueológico e Museus. -----------------------------------  
 ---------- Ao longo deste tempo muita coisa decorreu e susceptibilidades vieram ao de cima e, 
no nosso entendimento, teremos que fazer parte da solução, mas de outra forma. ----------------  
 ---------- Em dezembro de 2013 recorremos à Caixa Geral de Depósitos e, como estaria em 
momento de insolvência a Fábrica do Inglês, propusemos a possibilidade da sua aquisição. 
Não era o momento oportuno, mas pedimos. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- A proposta de adquirir a Fábrica do Inglês, no seu todo, não é de afastar por 
completo, porque defendemos o interesse público. ---------------------------------------------------------  
 ---------- Nós considerámos e ponderámos que a zona tem um grande carácter histórico para o 
concelho e teremos que incluir a possibilidade de aquisição da Fábrica do Inglês para a pôr 
ao serviço das populações. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estamos abertos a ouvir as vossas propostas e sempre com a óptica sustentada da 
população local.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O executivo permanente está naturalmente disponível para ouvir todas as propostas 
que os agentes económicos pretendam apresentar ao concelho. No entanto, a ser 
considerada qualquer instalação futura de novas lojas pertencentes aos grandes grupos de 
distribuição, e atendendo ao impacto que geram, o balanço entre vantagens e desvantagens 
sociais e económicas, terá de ser bem aferido, de modo a proporcionar a melhor tomada de 
decisão sob a óptica do desenvolvimento local sustentável.” --------------------------------------------  
 ---------- De novo com a palavra, o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, disse entender “que tudo 
isto tem que ser tratado frontalmente sem qualquer reserva mental. -----------------------------------  
 ---------- Primeiro, há um dado novo que aconteceu depois da primeira reunião que foi um 
leilão que nem a Caixa Geral de Depósitos, nem a Câmara Municipal ficaram com o espólio 
do Museu da Cortiça, o que faz toda a diferença. -----------------------------------------------------------  
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 ---------- A empresa Aldi Portugal – Supermercados, Lda. não nos pode oferecer o que a 
Câmara Municipal pretende, pois isso fugiu-lhes e deixaram de ter um trunfo para negociar 
com a Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Há uma quarta entidade que é o Grupo Nogueira, SGPS, S.A., que não está cá 
presente e é o único detentor do que a Câmara Municipal pretende e que é a história dos 
corticeiros, e a Aldi Portugal – Supermercados, Lda. não pode dar-nos essa garantia. Os 
senhores foram transparentes e humildes e agradeço a vossa lisura. ---------------------------------  
 ---------- Para a Câmara Municipal não vejo possibilidade de equacionar a vossa proposta, 
porque o Museu da Cortiça são quatro paredes vazias, porque desconhecemos onde se 
encontra o seu espólio. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Neste momento o Museu não existe, mas apenas umas paredes vazias com o pendor 
histórico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A minha posição já está tomada e vou formalizar uma proposta para que não haja a 
tentação de apresentar a instalação de um qualquer supermercado para a Fábrica do Inglês.”   
 ---------- O Sr. Eng.º da Caixa Geral de Depósitos, voltou a tomar a palavra para dizer que “na 
última reunião que tivemos, antes do leilão, esclareci que previa que a Caixa Geral de 
Depósitos apresentasse uma proposta. Em relação ao espólio, transmiti que não iria 
apresentar qualquer proposta e a posição do Grupo Nogueira, SGPS, S.A. foi uma total 
surpresa. Volto a dizer que na reunião que tive com o Grupo Nogueira, SGPS, S.A. não 
percebi qual a estratégia e saí com a convicção que não seria parte da solução. ------------------  
 ---------- Penso que, em termos urbanísticos, é possível encontrar uma melhor solução. ---------  
 ---------- O que interessa à Caixa Geral de Depósitos é recuperar o capital, mas se a Câmara 
Municipal não acompanhar a proposta do Aldi Portugal – Supermercados, Lda., ela não será 
analisada. Daí, peço que vocês ponderem a proposta que a empresa Aldi vai apresentar, pois 
considero ser uma boa solução.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- De volta à palavra, o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que “por vezes há a utilização 
de conceitos que não são os melhores. Quando me referi ao projecto não era enquanto tal, 
mas sim em relação a um estudo prévio. É que essa primeira abordagem não deveria ser 
apenas em relação à arquitectura, mas deveremos ponderar outras questões, enquanto 
executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Todas as posições dos vereadores foram no sentido de não concordarmos com a 
vossa solução (Aldi) e que temos interesse por uma solução para o local. A solução que é 
aqui apresentada e como única por ora apresentada, não é a única que poderá aparecer no 
futuro. Isso não é verdade: esta não é a única nem a melhor solução para a Fábrica do Inglês.   
 ---------- Quando a Caixa Geral de Depósitos fala na recuperação do capital, o interesse 
económico e financeiro é só o que lhe interessa, mas à Câmara Municipal interessa apenas o 
interesse económico e público, e é isso que nós estamos a defender.” -------------------------------  
 ---------- Voltando a ter a palavra, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto afirmou que “o grande 
interesse da cidade é que a Fábrica do Inglês seja pública e, para tal, terá que haver um 
negócio com a Caixa Geral de Depósitos. Retomando uma sugestão já apresentada, peço 
que o executivo permanente mexa os cordelinhos para a sua aquisição. A Caixa Geral de 
Depósitos pode dar uma grande ajuda para uma boa solução para as três entidades: Câmara 
Municipal de Silves, Caixa Geral de Depósitos e Aldi Portugal – Supermercados, Lda. E quer 
a Câmara Municipal quer a Assembleia Municipal estarão receptivas para essa aquisição. -----  
 ---------- Quanto ao Aldi, haverão outras soluções em termos de localização, quer nesta 
freguesia, quer noutra do concelho.” ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- De novo com a palavra, a Sra. Presidente deixou assente que isso “não inviabiliza a 
formalização do pedido de informação prévia. Quanto ao espaço em si, o executivo entende 
que não deve ser utilizado para esse fim e que a Câmara irá estudar todas as possibilidades 
de aquisição do imóvel, tal como já havia sido sondado numa anterior reunião com a Caixa 
Geral de Depósitos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Estamos abertos para estudar outros locais do concelho entre os arquitectos das 
duas entidades.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em seguida, o Sr. Eng.º da Caixa Geral de Depósitos colocou a questão de “quando 
é que a Câmara Municipal formalizará a proposta de aquisição do imóvel à Caixa Geral de 
Depósitos?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “o executivo permanente da Câmara Municipal de 
Silves considera que é necessário ponderar e estudar todas as possibilidades, incluindo a 
aquisição pública deste imóvel e do seu património cultural, colocando-o ao serviço das 
populações. Iremos estudar junto dos nossos serviços a viabilidade dessa aquisição, face à 
perspectiva de estudar e avaliar todas as possibilidades para recuperar e dinamizar a Fábrica 
do Inglês”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Dr. Henrique do Aldi, interveio para dizer que “a nossa solução permitirá abrir o 
Museu da Cortiça e com um custo se calhar mais baixo, e tudo o que estiver na parcela do 
Museu, será aberto. A nossa solução é credível e compreendendo a posição da Câmara 
Municipal em adquirir. Se isto não resultar, qual vai ser o futuro de todo o espaço? E qual vai 
ser a alternativa?” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “tenho a certeza que haveremos de chegar a um 
acordo, atendendo às duas entidades envolvidas.” ---------------------------------------------------------  
 ---------- Por fim, interveio o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto dizendo que “naquele espaço 
ficaria bem um monumento ao corticeiro.” ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento do parecer da 
Junta de Freguesia de Silves da informação prestada pela DPHAM. ----------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA RUA BARTOLOMEU DIAS, 65, 
R/C DT.º FRACÇÃO B EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ----------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Francisco Gregório Silvestre. ----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação de 
estabelecimento local de acordo com a informação. --------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA RUA DR. HENRIQUE GOMES, 
18, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Joaquim Santos Mogo. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação de 
alojamento local de acordo com a informação. ---------------------------------------------------------------  
 
 
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIAS PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Pedro Nobre.------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário do edifício nos 
termos conjugados das disposições constantes do DL. 555/99, de 16 de dezembro, com as 
alterações posteriores, do RGEU e do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, 
para no prazo de 60 dias, proceder à realização das obras tendentes a colmatar as 
deficiências constantes no auto da comissão de vistorias. ------------------------------------------------  
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 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, SITO NO LARGO INFANTE D. HENRIQUE 
FRACÇÃO T, 2.º ANDAR CORPO B, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. 
 ---------- REQUERENTE: Maria Casimira Duarte Silva Lopes. -------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação de 
alojamento local de acordo com a informação. ---------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, NA URBANIZAÇÃO VILANOVA, 2, 1.º 
FRACÇÃO N, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: António Marques Mendes Raposo. --------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação de 
alojamento local de acordo com a informação. ---------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIAS PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Maria Alice da Silva Vieira. -------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário do edifício nos 
termos conjugados das disposições constantes do DL. 555/99, de 16 de dezembro, com as 
alterações posteriores, do RGEU e do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, 
para no prazo de 60 dias, proceder à realização das obras tendentes a colmatar as 
deficiências constantes no auto da comissão de vistorias. ------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, RUA D. JOÃO II, CHAVE D’OURO, EM 
ARMAÇÃO DE PÊRA. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Maria Leonor Fernandes Abreu. ------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação de 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, SITA EM BASTOS, SILVES. ----------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Perpétua Maria Guerreiro Vicente Marques e outros. -------------------  
 ---------- 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 para a dispensa de cumprimento da Lei das Acessibilidades de 
acordo com a informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE REVESTIMENTO NO 
ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS-CAFETARIA, NO PARQUE DE LAZER, LOTE II, SITO 
NA TAPADA, SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Anabela Paula de Oliveira Lopes da Silva. -----------------------------------  
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 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a utilização do material 
proposto de acordo com a informação. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE REPARCELAMENTO/OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO. DA UE 1 DO PLANO DE PORMENOR DA 
PRAIA GRANDE, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Finalgarve, Sociedade de Promoção Imobiliária e Turística, S.A.   
e outros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, admitir a comunicação prévia, aceitar o 
prazo de execução de 10 anos bem, como a fixação do valor da caução em 10.732.672,70€ 
(dez milhões, setecentos e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e dois euros e setenta 
cêntimos) de acordo com a informação. Os vereadores da CDU e a Presidente abstiveram-se.  
 ---------- A vereação da CDU apresenta a seguinte declaração de voto. -------------------------------  
 ---------- “O executivo permanente não votou contra este processo porque todos os requisitos 
legais para proceder ao levantamento do alvará estão reunidos para a execução da Fase I. ---  
 ---------- No entanto, continua a defender que este empreendimento sugerido nos termos da 
Finalgarve não defende o interesse público nem a sustentabilidade social e ambiental nem o 
desenvolvimento local daquele espaço.” -----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.15 - ASSUNTO – PROCESSO DE REVALIDAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MURO 
DE VEDAÇÃO, SITO NO POCINHO, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ------------------  
 ---------- REQUERENTE: Paulo Jorge Catarino Oliveira.---------------------------------------------------  
 ---------- 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. --------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.16 - ASSUNTO – PROCESSO DE IMÓVEIS DEGRADADOS, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines. --------------------  
 ---------- 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 “a Sra. Presidente da 
Câmara Municipal enquanto principal responsável pela Protecção Civil deve tomar todas as 
medidas necessárias de imediato, à protecção das pessoas e bens.” ---------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, proceder no sentido de serem apurados 
os titulares do direito de propriedade do imóvel de acordo com a parte final da informação. ----  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – TRAINTUR - ANIMAÇÃO TURÍSTICA, LDA - CIRCUITO DO 
COMBOIO TURÍSTICO NA VILA DE ARMAÇÃO DE PÊRA. --------------------------------------------  
 ---------- Presente relatório, ofício e informação, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra solicitando que “a Divisão de 
Assuntos Jurídicos (DAJ) ou quem a Sra. Presidente achar por bem que se pronuncie sobre o 
assunto porque no presente, o Dr. Máxime está a desenvolver funções de adjunto da 
Presidência ao nível político e não jurídico. Logo solicito um parecer jurídico sobre o assunto 
e que também se pronuncie sobre o despacho da Sra. Presidente no seu relacionamento com 
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o parecer do Departamento de Obras Municipais Equipamento e Ambiente (DOMEA) de 10 
de maio de 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Reputo este assunto delicado e apelava para que, na próxima reunião, seja tomada 
uma decisão sobre o mesmo.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio referindo que “na próxima reunião não será possível pois 
estamos com menos um jurista.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu dizendo que “ este assunto merece 
prioridade máxima nesta Câmara municipal juntamente com outros da mesma natureza que a 
Sra. Presidente tem em mãos, e como tal, tem que ser agendado na próxima reunião 
sustentado num parecer jurídico que pode ter consequências significativas para o município e 
também porque é imperativo, em tempo útil, ser tomada uma decisão.” ------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra esclarecendo que “relativamente aos juristas, o 
que eu disse é que, em termos de número de juristas da DAJ, nós estamos a dar resposta 
com limitações agravadas uma vez que Dr. Luís Santos está proposto para ir para a 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ), conforme deliberação de 
Câmara de 02 de julho de 2014. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- No entanto, reconheço que este é um assunto delicado e que rola há muito tempo e, 
atendendo a isso, a DAJ irá fazer os esforços necessários para que haja um parecer jurídico. 
Por isso, a Presidente e a DAJ irão reunir esforços para que seja feito o parecer 
jurídico e que seja agendado para a próxima reunião de câmara.” -------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “estou preparado para 
votar já o processo pela formação técnica que tenho e já tenho a minha posição. Logo, 
acredito que este processo seja agendado e votado na próxima reunião.” ---------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente declarou que “por mim poderá ser já votado hoje.” ----------------------  
 ---------- O Dr. Fernando Serpa questionou “qual é a sua posição?” Ao que a Sra. Presidente 
esclareceu que é a de “ir ao encontro do que já foi deliberado anteriormente. No entanto, 
vamos tentar reunir esforços no sentido de acrescentar o parecer jurídico a este documento.”  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio questionando “o que está a Chefe da 
DAJ, Dra. Isabel Cabrita a fazer aqui? Agora que teve conhecimento desse pedido de parecer 
jurídico pode começar a trabalhar nele.” -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “atendendo ao que o Dr. Fernando 
Serpa referiu e como o parecer jurídico pode ser remetido na próxima terça-feira, no final do 
dia, o que foi referido anteriormente poderá cumprir-se, ou seja, o agendamento deste ponto e 
posteriormente será remetido o parecer jurídico, por e-mail, no final do dia 15 de julho e deste 
modo cumprir-se o que foi deliberado anteriormente.” -----------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer jurídico à Divisão de 
Assuntos Jurídicos devendo ser agendado na próxima reunião. ----------------------------------------  
 
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – NOVA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO 
PDM DE SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Divisão de Planeamento do Território e Informação Geográfica. ------  
 ---------- Presente informação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. -------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, que a próxima reunião ordinária do mês 
de julho, seja pública devido à manifesta urgência na tomada de decisão de ser requerida a 
constituição de uma nova comissão de acompanhamento para a revisão do PDM de Silves, 
de acordo com o art.º 77, n.º 9 do RJIGT e ao abrigo do art.º 40, n.º 3 da Lei 75/2013, de 12 
de Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 
MUNICIPAL DE VISTORIAS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO.--------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------  
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 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, alterar a composição da Comissão 
Municipal de Vistorias a Obras de Urbanização de acordo com a proposta. -------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO, PARA 
REALIZAÇÃO DA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO 4.º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO 
DA NOSSA SRA. DAS FONTES DA MATOSA, NO LARGO ADJACENTE AO EDIFÍCIO 
POLO DE EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA, NO SÍTIO DAS FONTES DA MATOSA, EM 
ALCANTARILHA, NO DIA 19 DE JULHO DE 2014, DAS 19H ÀS 02H00 DA MADRUGADA. --    
 ---------- REQUERENTE: Associação da Nossa Sra. 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 bem 
como isentar do pagamento de taxa devida ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 7 do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 
PÚBLICO, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO 4.º ANIVERSÁRIO DA 
ASSOCIAÇÃO DA NOSSA SRA. DAS FONTES DA MATOSA, NO LARGO ADJACENTE AO 
EDIFÍCIO EX-ESCOLA PRIMÁRIA, NO SÍTIO DAS FONTES DA MATOSA, EM 
ALCANTARILHA, NO DIA 19 DE JULHO DE 2014.-------------------------------- 
 ---------- REQUERENTE: Associação da Nossa Sra. 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 
pretendido bem como isentar do pagamento da taxa devida ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do 
art.º 7 do Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ---------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA RELATIVA AOS JÚRIS DOS PROCEDIMENTOS 
PARA A FORMAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta e edital de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -----   
-----------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta revogando-se a 
deliberação tomada em 26/03/2014, nos termos daquela. ------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - 
REGIME DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO MISTO, SITO EM FALACHO OU 
ATALAIA E ROCHA BRANCA, FREGUESIA E CONCELHO DE SILVES. ---------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Paulo Renato Ramos Pereira. ---------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer, 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 – CONCURSO PÚBLICO DE CONCESSÃO DA GESTÃO DA REDE 
DE RECOLHA SELECTIVA DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS NA ÁREA DO CONCELHO 
DE SILVES – RELATÓRIO FINAL. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente relatório final, do júri do procedimento de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
-----------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, revogar a decisão de contratar de 
acordo com o relatório final do júri do procedimento. -------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS NA 
REDE ELÉCTRICA DA EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A.-----------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Catarina Tinoco de Faria, representante da sociedade “EDP 
Distribuição – Energia, S.A.” --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente carta registada e parecer jurídico, de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o parecer jurídico e 
transmitir o teor à requerente. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO, PARA 
REALIZAÇÃO DE BAILE, NO SÍTIO DA BENAFÁTIMA, EM SÃO MARCOS DA SERRA, NO 
DIA 19 DE JULHO DE 2014, DAS 20H ÀS 03H00 DA MADRUGADA. --------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação Humanitária. ---------------------------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ----------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir licença especial de ruído face ao 
parecer favorável da Junta de Freguesia de São Marcos da Serra. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 14. -----------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta de alteração. Os 
vereadores do PSD e do PS abstiveram-se. ------------------------------------------------------------------  
  ---------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO N.º 13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta de alteração. Os 
vereadores do PSD e do PS abstiveram-se. ------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.13 - ASSUNTO – CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DESTINADO À XI 
FEIRA MEDIEVAL. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do sector da contabilidade, cabimento informação do sector do 
turismo e despesas de fundo de maneio, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, constituição de fundo de maneio 
destinado à Feira Medieval – 2014 de acordo com a informação. --------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.14 - ASSUNTO – RETIFICAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO DOS 
FUNCIONÁRIOS AFECTOS À BIBLIOTECA MUNICIPAL. -----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, da Biblioteca Municipal de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, rectificar o horário de trabalho dos 
trabalhadores afectos à Biblioteca Municipal, em regime de jornada contínua conforme 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 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.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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