
 
 

 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 28  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ------  
 ---------- ------------------------------------------ CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 16 DE JULHO DE 2014  -------------------------  
 ---------- Aos dezasseis 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 dez horas, 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 4.571.144,97 € (quatro milhões, quinhentos e 
setenta e um mil, cento e quarenta e quatro euros, noventa e sete cêntimos), e o de 
operações não orçamentais é de 353.993,16 € (trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e 
noventa e três mil euros, dezasseis cêntimos). --------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi aprovada a acta Nº 25 da reunião ordinária pública de Câmara realizada em 25 
de junho de 2014.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente iniciou a sua intervenção dizendo que “estamos este fim de 
semana em alerta amarelo e reforçámos a protecção civil. O exército português encontra-se 
em São Marcos da Serra e na restante serra com patrulhas espalhadas. Esperamos que nada 
de pior aconteça e permaneceremos atentos.” ---------------------------------------------------------------   
 ---------- A seguir interveio o Sr. Vereador Mário Godinho para dizer que “continuamos com 
maquinaria pesada em São Bartolomeu de Messines e estamos a coordenar as actividades 
com a Protecção Civil. Esta frente operacional e conforme planeado, está no Algoz, e foi uma 
surpresa para mim, porque desconhecia, quando o Presidente da Junta de Freguesia me 
transmitiu que já havia três anos que não aparecia uma brigada de alcatrão, naquela 
freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Encontra-se também a decorrer a montagem da Feira Medieval e encontramo-nos a 
pintar o muro junto à Sé de Silves. ------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Há algumas situações menos agradáveis que sucederam na última semana e o 
executivo permanente decidiu antecipar uma reunião já para a próxima sexta-feira com a APA 
– Agência Portuguesa do Ambiente e com a ARS Algarve – Administração Regional de Saúde 
do Algarve, por causa do que se está a passar em Armação de Pêra: manchas de óleo. A 
APA ligou-nos mas o encarregado deslocou-se ao local e não viu nada. Também a abertura 
da ribeira de Alcantarilha ao mar está a criar problemas às pessoas em Armação de Pêra com 
a informação que a polícia marítima teria feito recolha de água do mar para análise. -------------  
 ---------- Ora é nossa convicção que há pessoas em Armação de Pêra que estão desejosas 
que a praia fique impedida com a bandeira vermelha. -----------------------------------------------------  
 ---------- Do nosso ponto de vista, não são amigos nem do ambiente nem de Armação de 
Pêra, mas sim que seja falada, na comunicação social, pelos piores motivos. ----------------------  
 ---------- Foi feita uma recolha normal de água do mar no dia 11 de julho tendo sido informado 
que se encontra boa para a prática de banhos, informação essa que foi remetida à Junta de 
Freguesia de Armação de Pêra. ----------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 ---------- Ontem procedeu-se à abertura das propostas da Empreitada de Recuperação e 
Valorização Ambiental da Foz da Ribeira do Vale do Olival. Só houve uma empresa 
concorrente, o que demonstra o que a crise fez às empresas de construção civil no Algarve. 
Mas, no próximo verão, haverá menos este problema, quer para Silves quer para Lagoa. ------   
 ----------  Sobre o Vale do Olival, a Sra. Presidente e os vereadores têm insistido, durante as 
últimas três reuniões de câmara que eu tinha informado de que não havia bandeira vermelha, 
em Silves. O Sr. Vereador Rogério Pinto afirma que houve. Como disse há quinze dias, a 
informação dos serviços e da Junta de Freguesia é que não houve bandeira vermelha. 
Perante a insistência do Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, falei pessoalmente com o Presidente 
da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, sobre a bandeira vermelha na zona poente de 
Armação de Pêra que me informou que, efectivamente, no concelho de Lagos foi arreada a 
bandeira azul e colocada a bandeira vermelha, mas no concelho de Silves, foi colocada a 
bandeira vermelha e não foi arreada a bandeira azul. Como eu tinha perguntado inicialmente 
pela bandeira azul, o Presidente da Junta de Freguesia não me falou na bandeira vermelha 
que estava no mesmo mastro.” -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Luísa Luís tomou a palavra para dizer que “ao contrário do que foi 
dito sobre as obras de recuperação do painel de Maria Kell, de que se iniciariam em agosto, 
comunico que já se encontram concluídas.” ------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em seguida, a Sra. Presidente entregou as informações referentes aos pedidos de 
esclarecimentos solicitados pela vereação não permanente: --------------------------------------------   
 ---------- 1. No que concerne ao Programa de Animação Cultural e Desportiva em Armação de 
Pêra, foi anexado programa. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. Quanto ao relatório de desinfestações no concelho, foi solicitado à DSUA – Divisão 
de Serviços Urbanos e Ambiente. -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. No que diz respeito à venda ambulante em Armação de Pêra, foram enviadas por 
email, a 15 de julho de 2014, cópias dos processos à GNR – Guarda Nacional Republicana. --   
 ---------- 4. Relativamente aos lixiviados dos moloks, foi efectuada a sua lavagem integral, nos 
meses de dezembro e janeiro, e uma lavagem no seu exterior, em todo o concelho de Silves, 
nos meses de maio e de junho. Neste momento iniciou-se uma terceira lavagem de exterior 
em Armação de Pêra. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Comparativamente com o passado recente, a diferença é notória. Há três anos que 
não se fazia a limpeza integral dos moloks quer no interior quer no exterior. Em 2013, foi 
realizada a limpeza exterior dos moloks em Armação de Pêra, nos pontos críticos da vila de 
São Bartolomeu de Messines e na cidade de Silves. -------------------------------------------------------  
 ---------- 5. Em relação ao relatório das actividades desenvolvidas pelos serviços da Protecção 
Civil, foi-lhes solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. No que diz respeito à relação dos processos judiciais, foi elaborada pelos 
causídicos prestadores de serviços jurídicos contratualizados com o Município de Silves, que 
foi anexada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 7. No que concerne aos processos confiados e à correspondência trocada com a 
PLMJ – Sociedade de Advogados RL, esta questão já obteve resposta da Sra. Presidente em 
várias reuniões de Câmara ocorridas no mês de novembro de 2013, e ainda foi merecedora 
de resposta em relatório do GAP – Gabinete de Apoio à Presidente, datado de 17 de 
Dezembro de 2013, também ele fornecido à vereação.  ---------------------------------------------------  
 ---------- Para que não persistam quaisquer dúvidas, volta-se a responder ao questionado: 
desde que o novo executivo municipal permanente tomou posse, nenhum processo foi 
confiado à PLMJ. De modo que, não existe qualquer correspondência trocada alusiva à 
remessa de processos da autarquia à PLMJ ou à contratação dos serviços dessa sociedade 
de advogados para representar a autarquia. Aliás, o novo executivo municipal permanente, 
após a sua tomada de posse, confrontou-se com o facto da PLMJ se encontrar a prestar 
serviços sem prévia adjudicação e contratação, pelo que solicitou o imediato 
substabelecimento, sem reserva, de todos os processos que estavam a cargo daquela 



 
 

 

 

sociedade para os causídicos Dr. João Aires de Goes e Dr.ª Leonor Bentinho, com contratos 
de prestações de serviços jurídicos celebrados com o Município. --------------------------------------  
 ---------- 8. Relativamente à aquisição de veículos ligeiros e pesados, o orçamento para 2014 
prevê a aquisição de 2 viaturas para a recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (contentores e 
moloks), estando a decorrer o respectivo concurso público internacional. As viaturas mais 
recentes datam de 2008 (1), 2004 (1) e 2003 (3). -----------------------------------------------------------   
 ---------- No caso das viaturas ligeiras, o orçamento para 2014 também prevê verba para a 
aquisição de algumas viaturas usadas. Quanto às últimas viaturas ligeiras adquiridas, cinco 
datam de 2009 e uma de 2011, ressalvando-se a compra de 2 ligeiros para a vereação em 
2010. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Num quadro geral caracterizado pela elevada antiguidade das viaturas, é 
perfeitamente justificável do ponto de vista da racionalidade económico-financeira, a 
renovação gradual da frota. A par disto, deve-se realçar que existe um número insuficiente de 
viaturas ligeiras que dificulta a mobilidade de operários, técnicos e dirigentes, no cumprimento 
das suas obrigações profissionais. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 9. Quanto aos pagamentos às colectividades e instituições no âmbito dos programas 
PAMAD, PAIAC, PAIIS, PAAJU, foi anexada informação. ------------------------------------------------  
 ---------- 10. No que à situação dos pinos junto à passagem de nível do Algoz, diz respeito, os 
serviços camarários desconhecem os contornos do assunto. Os pinos foram colocados 
durante o mandato autárquico anterior, desconhecendo os serviços camarários se foi a 
própria autarquia a fazê-lo. Foi solicitada informação à União de Freguesias de Algoz e Tunes 
sobre a colocação dos referidos pinos. -------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 11. Relativamente às propostas do PSD – Partido Social Democrata, o executivo 
permanente informa que acerca da proposta sobre atribuição de subsídio ao Clube de Futebol 
“Os Armacenenses” para ressarcimento dos custos assumidos com a aquisição de gasóleo 
destinado ao abastecimento diário do gerador colocado no Estádio Municipal de Armação de 
Pêra, salvo melhor opinião, considera que o assunto está completamente ultrapassado, com a 
aprovação em reunião de câmara de 4 de Junho do corrente, do reembolso referido no 
montante de 773,00 euros. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Acerca da proposta sobre a integração da Associação Polis Apoteose no PAAJU 
sublinha que o parecer emitido pelo Setor da Juventude, entregue em reunião de câmara de 
18 de Junho do corrente, é totalmente esclarecedor, referindo que as associações integradas 
no PAAJU, não podem ter enquadramento simultâneo em qualquer outro programa, para 
além, de que a Associação “Polis Apoteose” sai muito mais beneficiada em termos de PAIAC. 
Daí, não ter sentido, a nosso ver, a votação da proposta. -------------------------------------------------  
 ---------- Mais foi informado que à data de 16/07/2014 o valor dos fundos disponíveis é de 
€1.259.466,02 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis 
euros, dois cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto iniciou a sua intervenção na reunião de Câmara, 
dizendo que “sobre as bandeiras azul e vermelha, quando o assunto foi trazido aqui à reunião 
de Câmara de 25 de junho, eu pedi que os serviços informassem sobre o que se tinha 
passado em Armação de Pêra. E continuo à espera. ------------------------------------------------------  
 ---------- E se os técnicos foram efectivamente ao local, com certeza que viram a bandeira 
vermelha e não a verde. Estiveram três concessões com bandeira vermelha desde essa 
altura, pelo que solicito ao executivo permanente que peça à APA – Agência Portuguesa do 
Ambiente e ao capitão-mor da Capitania do Porto de Portimão, informação do que se passou 
em Armação de Pêra e quem mandou arrear a bandeira azul e que essa informação nos seja 
trazida na próxima reunião de câmara. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Continuamos a aguardar que sejam apresentadas a reunião de câmara, as três 
propostas do PSD conforme já houve até parecer jurídico nesse sentido. ----------------------------  



 
 

 

 

 ---------- Continuo a fazer referência à rotunda em Armação de Pêra e ao barco que lá está e 
que necessita de reparação. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relativamente à colocação de betuminoso, é bom que os serviços informem, através 
de informação subscrita por técnicos e como são os mesmos do meu tempo, que digam que 
não houve intervenções de betuminoso nos últimos três anos. ------------------------------------------  
 ---------- Continua a ser necessário lavar os moloks e à sua beira, tal como era feito todos os 
anos, no verão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Há lixiviados, nas correias dos camiões, pelo que solicito intervenção: não são limpos 
e fica o cheiro e outras coisas. Recordo que em São Bartolomeu de Messines quem fazia isso 
eram os bombeiros voluntários. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relativamente aos Bombeiros Voluntários de Silves tive conhecimento de que 
convocaram alguns presidentes de juntas de freguesia e pretendo saber o que se passou 
concretamente. Está em causa alguma situação de risco e que cause problemas à boa 
funcionalidade da corporação? O que é que a Câmara Municipal e o executivo permanente 
pode fazer em prol destas corporações? ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também recordo que em relação aos bombeiros, estava ser preparado um 
regulamento no sentido de ser adicionado 1€ na conta da água para os subsidiar. O que é 
que o executivo permanente pretende fazer? ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Verifico ainda que, o resultado da adjudicação do concurso dos transportes escolares 
para o ano lectivo de 2014/2015 não é nada benéfico para as nossas colectividades. ------------  
 ---------- Quanto à colocação da roulotte para a venda de farturas, junto à fachada da 
Fortaleza, em Armação de Pêra, penso que, tratando-se de um monumento nacional, fica 
muito mal. A bem da cultura e dos armacenenses, não deve ficar lá. ----------------------------------  
 ---------- Os chefes de Divisão já se pronunciaram sobre o pedido de jornada contínua, feito 
pelos trabalhadores? ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Verifica-se mais uma vez que, uma funcionária da DGU – Divisão de Gestão 
urbanística, Lídia Rodrigues, foi enviada de “castigo”, pelo facto de ter liderado um pedido de 
jornada contínua para os trabalhadores da Câmara Municipal. O que eu peço é que o Sr. 
Arq.º João Matias, diga se as pessoas que trabalham na DGU, estão em excesso, justificando 
a saída da funcionária Lídia Rodrigues.” -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Posto isto, a Sra. Presidente tomou a palavra e em resposta transmitiu que “quanto à 
situação dos Bombeiros Voluntários de Silves e dos Bombeiros Voluntários de São 
Bartolomeu de Messines, transmiti em 9 de julho do corrente ano que: (…) -------------------------  
 ---------- 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.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Continuou a Sra. Presidente: Estamos a constituir uma comissão isenta que faça a 
análise destas duas corporações de bombeiros. Também transmiti que lhes solicitei uma 
resposta concreta se iriam fazer o transporte de doentes. ------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à colocação de 1€ no recibo da água, é entendimento deste executivo 
permanente que não devemos pedir aos munícipes que sejam eles a suportar um encargo 
que, à partida, é da responsabilidade do Estado. Por isso, o acréscimo de 1€ na factura, para 
reverter a favor dos bombeiros voluntários, poderá ser um precedente para que no futuro seja 
1€, para suportar a alimentação dos meninos nas escolas, dos transportes escolares ou 
outras situações de utilidade pública. ---------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 ---------- Quanto à roulotte dos churros, o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que supostamente 
havia uma reclamação de um dos locais atribuídos para essa venda. Como disse, pretendia 
deslocar-me nesse dia a Armação de Pêra, e fi-lo. Quando se refere à Fortaleza, não é a 
fachada mas a lateral do monumento, tal como foi sugerido pelo senhor Jorge Monteiro. -------   
 ---------- Fui analisar com os fiscais e, conforme acordado com a proposta desse senhor, é 
que o local fosse esse mesmo. Se o senhor colocou na fachada, terá que retirar e colocar na 
lateral. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relativamente ao pedido de jornada contínua, são os coordenadores e encarregados, 
para além dos chefes de divisão que se pronunciam e, à medida que vão chegando, as 
informações vão sendo analisadas. No Sector de Jardins, os trabalhadores já começaram a 
usufruir de jornada contínua, a partir desta semana. -------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao suposto “castigo” da funcionária Lídia Rodrigues, convém referir que este 
executivo não tem por hábito castigar os seus trabalhadores; não nos devemos julgar por si, e 
o que pretendemos é a funcionalidade dos sectores da Câmara Municipal. -------------------------  
 ---------- No mandato anterior foram feitos contratos a termo certo que terminaram alguns em 
maio último e que vieram condicionar a funcionalidade de vários sectores, nomeadamente a 
DSUA – Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente. Ou seja, contratos que foram a termo 
certo, deveriam ter sido por tempo indeterminado e estes problemas já não se poriam. Assim, 
tivemos que avaliar onde seriam necessários para que o sector funcionasse e, atendendo às 
necessidades, temos estado a relocalizar alguns funcionários desta Câmara Municipal. --------  
 ---------- Volto a insistir que nós não agimos no sentido de castigar os nossos trabalhadores. E 
digo, a título pessoal, não me avalie por si, Dr. Rogério Pinto” ------------------------------------------  
 ---------- Voltou a ter a palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto que disse “peça o grau de 
satisfação dos trabalhadores desta Câmara Municipal. ----------------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao PAIAC, há várias associações a terem subsídios nos outros 
programas. Então porque é que a Associação Apoteose, não se integra também?” ---------------  
 ---------- A título de resposta, tomou a palavra a Sra. Presidente, respondendo que “a primeira 
coisa que eu sugeria ao Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto é que antes de se pronunciar sobre 
qualquer contrato programa, faça primeiro a sua leitura. --------------------------------------------------  
 ---------- Foi deliberado em reunião de câmara, aceitar os quatro contratos programa alusivos 
às actividades que as associações fazem. Assim, e já era prática do anterior executivo, o 
único que não permite cumulativamente fazer parte de outro programa é o PAJU.” ---------------   
 ---------- A seguir interveio a Dra. Maria Graça Neto, colocando a seguinte questão: “quanto à 
mudança de serviço de colaboradores para colmatar a saída de contratados a termo certo, 
quais os critérios utilizados? Há critérios estabelecidos?” -------------------------------------------------  
 ---------- Ao que respondeu a Sra. Presidente que “vários trabalhadores já foram relocalizados 
e tem a ver com a destreza das pessoas e a avaliação feita pela Sra. Presidente, face ao 
serviço que é necessário. Fazemos uma avaliação em geral dos serviços. Por exemplo, 
temos motoristas que irão terminar os seus contratos no verão e não poderão ser 
substituídos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Dra. Maria da Graça Neto colocou outra questão: “o colaborador é ouvido?” Ao que 
a Sra. Presidente respondeu que “nós falamos-lhe das necessidades para os serviços e 
nunca houve qualquer oposição. ---------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Aliás, nós pretendemos constituir o balcão único e iremos avaliar quais as pessoas 
que se encaixam melhor no atendimento. O reajuste dos trabalhadores estará colmatado no 
final de dezembro, dado o período que demoram os concursos que se encontram em curso.” -  
 ---------- Em seguida, utilizou a palavra o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, para dizer que “quanto 
ao balcão de atendimento único é uma boa iniciativa, e sugeria que fosse equacionado o seu 
funcionamento para além das horas normais de funcionamento da instituição.” --------------------  
 ---------- Então a Sra. Presidente explicou que “queremos estender isto às Juntas de 
Freguesia e com o programa informático que adquirimos, pretendemos alterar o actual e 
estendê-lo às Juntas de Freguesia, conforme está a ser estudado pelos nossos técnicos, para 
facilitar os nossos munícipes em termos de deslocação.” -------------------------------------------------  



 
 

 

 

 ---------- Voltou a ter a palavra o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina que disse “em relação à situação 
da munícipe com necessidades de habitação social, que hoje esteve presente durante o 
período de Audiência ao Público, quando as pessoas se predispõem a vir cá, vêm no sentido 
de levar alguma esperança e que nós estamos predispostos a ajudar. Mas não sei se a 
senhora saiu com essa esperança. Secalhar, saiu mais baralhada do que quando entrou.------    
 ---------- Entendo que deve haver algum cuidado da nossa parte e assumir a nossa 
responsabilidade. Ao ouvir estas histórias, faz-nos pensar na nossa função de eleitos. 
Devemos canalizar todos os esforços para que os problemas sejam resolvidos. Há questões 
importantes, como a necessidade de regulamentação, mas, às vezes, tudo aquilo que possa 
ser feito a tempo e horas, é necessário. Apelo ao executivo permanente para que esta e 
outras situações possam ser avaliadas e ver até que ponto são graves para haver uma 
posição mais activa do que reactiva. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quando ocorreu o debate sobre caravanismo, apercebi-me que não estava ninguém 
da Câmara Municipal e que não tinha sido convidado. E fazia todo o sentido estar quando 
este assunto foi largamente discutido em reuniões da câmara. Verifiquei que, à medida que a 
reunião decorria, parecia que as coisas decorriam e que não tinha ainda havido nenhuma 
intervenção do executivo camarário. A intervenção da vereadora Luísa Luís foi boa para 
obviar essa ideia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mas de futuro, sempre que existam debates sobre este e outros temas, apelo para 
que a Câmara Municipal se faça representar. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Relativamente à cobertura dos caneletes existentes no castelo de Silves, e como vi 
cair três pessoas no curto espaço de tempo que lá estive, ainda bem que está a decorrer o 
procedimento concursal. É necessário que seja dada alguma urgência.” -----------------------------   
 ---------- A seguir a Sra. Presidente esclareceu que se “trata efectivamente de um processo 
que necessita de resolução e está a decorrer o procedimento concursal para cobrir os 
caneletes, de forma amovível, tendo sido solicitado um parecer à Direcção Regional de 
Cultura do Algarve. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Aproveito para dizer que as noites das Quintas no Castelo estão a ser um sucesso. 
Estamos a ter muitos visitantes e por isso vamos reforçar a luz e os serviços de massagista e, 
à medida que vão decorrendo, estamos a colmatar e a corrigir as necessidades, após reunião 
com os colaboradores no final de cada semana.” -----------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina retomou a palavra para sugerir “que se dinamize outro 
espaço que está um pouco ao abandono, que é muito agradável e que é a Praça Al`Mutamid. 
Mas receio que se transforme, como se transformou o jardim em frente à Escola Secundária 
de Silves, que ficou como ficou. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Haverá que repensar a estrutura como a Câmara Municipal se organiza e 
redireccionar os recursos humanos nesse sentido.” --------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, em seguida, usou a palavra para reclamar “uma 
vez mais vários pedidos que tenho feito e não são respondidos, pelo que não vale a pena 
fazer novos, quando os anteriores não o são. E espero que a Sra. Presidente me responda, 
porque o estatuto do direito de oposição está a ser desrespeitado. ------------------------------------  
 ---------- Em relação ao Intermarché de São Bartolomeu de Messines, tinha sido dada a 
palavra às pessoas despedidas pela anterior loja, já passou um ano e a nova loja ainda não 
foi aberta. Deixa-me seriamente preocupado o futuro dessas pessoas que estão a contar com 
a sua readmissão, e atendendo à idade, não será fácil encontrar trabalho noutro local. ----------  
 ---------- Por isso, solicito que a Sra. Presidente diligencie junto do gerente sobre as intenções 
para a abertura da loja, sensibilizando-o do que atrás disse. ---------------------------------------------  
 ---------- Insisto, para que nos seja entregue o relatório dos serviços onde sejam identificados 
os trabalhos realizados nos fogos do município, no Bairro Caixa D´Água, desde o dia da 
tomada de posse até ao presente. -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação à empresa PLMJ, Sociedade de Advogados, RL, gostava que me fosse 
entregue uma possível troca de correspondência havida com o município, com cópia da dita, 
a existir. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 ---------- Realço que fiquei muito e estou sensibilizado para esta questão da habitação social e 
daí a minha intervenção no período de audiência ao público. Solicito que a Sra. Presidente 
diligencie junto do Ministério da Justiça, a cedência das moradias dos magistrados, que estão 
devolutas, e que precisam de alguma intervenção que a Câmara Municipal a pode assegurar, 
e serviriam para acorrer a situações urgentes, inadiáveis e provisórias. ------------------------------  
 ---------- No decurso da próxima reunião, solicito entrega do balancete das receitas/despesas 
(grau de execução do orçamento) à data de 30 de junho de 2014. -------------------------------------  
 ---------- Gostava de conhecer qual a situação do Sr. Vereador Dr. Rodrigo Neves. Retoma ou 
não as suas funções? -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à vacaria em São Bartolomeu de Messines, ao passar por lá, verifiquei que 
continua numa situação muito complicada de mau cheiro. Gostava que os serviços me 
dissessem o que foi feito desde a tomada de posse até agora. -----------------------------------------  
 ---------- Na passada reunião de câmara, a Sra. Presidente sentiu-se alcançada por não ter 
tido conhecimento do abaixo-assinado sobre a jornada contínua, acrescentando que esperava 
que os trabalhadores que estiveram à frente deste assunto, a tivessem também informado. 
Nessa mesma reunião, e perante o que consta do relatório do programa informático SGD – 
Sistema de Gestão Documental, há um despacho no dia 1 de julho, anterior à reunião de 
câmara do dia 2 de julho onde apresentei esse assunto, onde o autor desse despacho foi 
Rosa Cristina Gonçalves da Palma. Logo, esta situação preocupa-me e, admitindo que a Sra. 
Presidente não teve conhecimento conforme disse, alguém em seu nome, no seu gabinete, 
com a sua password, utilizou-a para, em nome da Sra. Presidente, ter emitido um despacho. 
O que, a considerar tal situação, repito, de extrema gravidade, alguém emite despachos na 
autarquia como sendo autora a Presidente da Câmara Municipal, quando o não é. ---------------  
 ---------- Solicitei e solicito no presente, a identificação da pessoa que emitiu um despacho em 
nome da Sra. Presidente. E claro está que não irei deixar cair este assunto sem conhecer 
quem manda na Câmara Municipal, em substituição ou por delegação, neste tipo de 
assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Finalmente, quero dizer que com toda a legitimidade de ter defendido por actos os 
trabalhadores desta Câmara Municipal, e confrontando os presentes vereadores do município 
que na altura exerciam essas funções, pretendo registar dois factos e uma conclusão: ----------  
 ---------- Primeiro – A reunião tida pela Sra. Presidente com todos os elementos da DGU para 
apuramento da identificação de quem me tinha entregue a cópia do abaixo-assinado, relativo 
à jornada contínua. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Segundo – Com a transferência imediata para outra divisão do município de uma 
funcionária identificada como responsável que assumiu, mas não foi ela que me entregou o 
documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Pelo que, a conclusão a que chego, é que se trata de uma mera coincidência. ----------  
 ---------- Pretendo saber se o executivo permanente já decidiu ou irá decidir a aquisição de 
veículos automóveis para a vereação permanente.” --------------------------------------------------------  
 ---------- A seguir, a Sra. Presidente interveio para dizer que “se há um cuidado que este 
executivo permanente tem é, no seu imediato, dar resposta às questões que são levantadas 
no período de Antes da Ordem do Dia e, normalmente, fazemo-lo na semana seguinte, a não 
ser que esteja dependente de outros e que nos dificulte a elaboração da resposta. ---------------  
 ---------- Uma vez que o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa referiu que quando houver o 
relatório do Direito de Oposição, não percebo porque temos na acta da reunião de câmara de 
9 de julho o pedido do abaixo-assinado, os pinos, o relatório dos processos judiciais e se 
existem alguns processos entregues à PLMJ – Sociedade de Advogados RL; na reunião de 2 
de julho, temos os pedidos a propósito do Aldi e a da CPCJ – Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens que vieram logo na reunião seguinte. E na reunião de 18 de junho foram 
solicitadas informações que já foram entregues, pelo que solicito que, concretamente, 
identifique quais são os assuntos sobre os quais ainda não foi dada resposta. ---------------------  



 
 

 

 

 ---------- Se o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa não apresentar quais as respostas que ainda 
não lhe foram dadas, dificilmente este executivo permanente poderá dar resposta, pois tem 
havido um cuidado muito grande em dá-las na semana seguinte. --------------------------------------  
 ---------- Relativamente à vacaria, em São Bartolomeu de Messines, conforme disse em 
anteriores reuniões, estamos a aguardar a pronúncia de várias entidades, entre as quais a 
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, e é uma realidade que conheço bem e 
que tenho acompanhado. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao abaixo-assinado sobre a jornada contínua convém referir que o seu 
conteúdo, fosse o que fosse, não tenho nada contra. Volto a referir que nós estamos do lado 
dos trabalhadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Reforço que foi entregue cópia, daquele documento que deu entrada no final do dia 
de 30 de junho e sem ter ainda o carimbo do despacho a remeter à Divisão de Recursos 
Humanos. Por isso é da responsabilidade da Presidente e ninguém diz o contrário. Mas se foi 
entregue aos vereadores não permanentes, seria de bom tom ser entregue também aos 
vereadores permanentes. E volto a dizer, fosse qual fosse o conteúdo. O que está em causa 
é a forma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E é procedimento normal que tudo o que tem a ver com recursos humanos, vai para a 
Divisão de Recursos Humanos e depois regressa à Presidente. Se tivesse o despacho da 
Presidente para a DRH seria diferente, mas não foi isso que aconteceu porque a cópia foi 
tirada antes do despacho. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O entendimento que temos é a funcionalidade dos serviços, respeitando sempre os 
trabalhadores, e que o mesmo seja recíproco. Espero que não estejamos a alimentar 
situações que possam pôr em causa a funcionalidade de alguns sectores.” -------------------------  
 ---------- Dito isto, interveio o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, para solicitar “a identificação 
da pessoa que proferiu o despacho constante no SGD, no dia 1 de julho, antes da reunião de 
câmara realizada no dia 2 de julho do corrente ano. --------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao abaixo-assinado, a sua cópia foi-me entregue à porta do Salão Nobre, 
devidamente carimbado, conforme cópia que entreguei à Sra. Presidente. --------------------------  
 ---------- Em relação ao restante, os pedidos que formulei encontram-se em actas, 
sucessivamente solicitados e, como não tem a ver com o que a Sra. Presidente disse, solicito 
que sejam entregues. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Por outro lado, há que dizer que não é respondendo não respondendo que é 
cumprido o dever de informar os vereadores não permanentes. E, de uma forma geral, os 
esclarecimentos que são prestados, apontam nesse sentido.” ------------------------------------------  
 ---------- Em seguida a Sra. Presidente colocou em discussão a seguinte proposta: a 
realização de uma única reunião de câmara no mês de agosto, no dia 6, e que a seguinte se 
realize no dia 10 de Setembro do corrente ano. Justificou que “tem sido prática deste 
executivo e de outros anteriores, e mesmo muito antes dos mandatos PSD que, no mês de 
agosto, houvesse uma interrupção dos trabalhos de reunião de câmara. Daí a proposta de 6 
de agosto e o retomar os trabalhos a 10 de setembro, porque o dia 3 é feriado municipal.” -----  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Foi deliberado, por maioria, a não aprovação da proposta 
apresentada, com quatro votos contra (dois do PS e dois do PSD) e com três votos a favor 
(três da CDU). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Dr. Fernando Serpa tomou a palavra para dizer que “parece-me que as 
circunstâncias actuais e alguns assuntos existentes na Câmara Municipal não se 
compadecem com um período tão longo de suspensão de reuniões, pelo que propomos que 
as reuniões durante o mês de agosto, sejam a primeira que será pública e a última do mês. 
Acrescentando que se porventura algum membro da vereação não poder estar presente, 
poderá fazer-se substituir.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente colocou a proposta à votação. -------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Foi deliberado, por maioria, a aprovação da proposta apresentada, 
com quatro votos a favor (dois do PS e dois do PSD) e com três votos contra da CDU. ----------  
 ---------- E sendo doze horas e quarenta e cinco minutos os trabalhos foram suspensos. --------  



 
 

 

 

 ---------- Pelas catorze horas e trinta minutos, os trabalhos foram retomados e a Sra. 
Presidente começou por divulgar que “fui averiguar se havia inquéritos feitos sobre o grau de 
satisfação dos trabalhadores e, conforme me informaram foram feitos em dois sectores: na 
Divisão de Recursos Humanos e na Divisão do Desporto e Juventude. Na primeira, a Divisão 
de Recursos Humanos propôs a título de objectivo de SIADAP, o grau de satisfação dos 
trabalhadores. E segundo disseram, não tiveram conhecimento de que nos últimos dezasseis 
anos, tivesse havido qualquer medida do grau de satisfação. -------------------------------------------  
 ---------- E a segunda, que é mais recente, o grau de satisfação demonstrou-se na insatisfação 
que rondava os 90%. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Refiro também que todos os sectores da Câmara Municipal têm uma caixa que foi 
colocada por este executivo onde podem colocar sugestões, manifestar alguma insatisfação 
pessoal, etc. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também pedimos aos serviços para se pronunciarem sobre a atribuição de habitação 
social em regime de arrendamento nos últimos quatro anos e foi-nos dito que nenhuma foi 
entregue.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  Por fim, interveio o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, solicitando “que fazia sentido a 
Sra. Presidente pedir informação aos serviços, sobre quantas reuniões de câmara houve no 
ano passado, no mês de agosto”. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ----------------------------------------------------  
 ---------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos: 
 ---------- Munícipe: Manuel Francisco Costa Inácio. --------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Processo de obras 06/2013/23 – Largo Tomé, Rua do Pincho, 17 - Algoz. --   
 ---------- O munícipe solicitou que a Câmara Municipal intervenha na execução de um muro 
vizinho à sua casa, realizada pela Igreja Paroquial de Pêra, elevando uma parede sobre o 
muro do munícipe, apesar dessa entidade já ter sido notificada no ano passado para corrigir. -   
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que irá “solicitar aos Serviços de Fiscalização que se 
desloquem ao local e informem da actual situação com a comparência do munícipe no local.”   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Munícipe: Deolinda da Conceição Saraiva --------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Pedido de habitação social.---------------------------------------------------------------  
 ---------- A munícipe referiu que se encontra inscrita há dezoito anos para uma habitação 
social, pelo que necessita urgentemente de casa, neste momento, uma vez que tem quatro 
filhos a cargo e está sozinha. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente referiu que “há falta de habitação social no concelho, bem como a 
existência de um regulamento para atribuição, o qual já se acha em elaboração. Pretende-se 
com ele responsabilizar os ocupantes ao mesmo tempo que estão a decorrer obras de 
recuperação em alguns fogos municipais.” --------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa solicitou “a listagem actualizada dos edifícios 
para habitação que estão devolutos, bem como um relatório do estado em que os mesmos se 
encontram. Terá que ser dada prioridade máxima nesse arranjo.” -------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente voltou a intervir, dizendo que “concordo, mas a atribuição tem que 
obedecer a critérios rigorosos, uma vez que a listagem de carenciados é muito grande e o 
parque habitacional é reduzido. Mas, uma coisa não invalida a outra.” --------------------------------  
 ---------- Voltou a usar a palavra o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, que disse “não está em 
causa a existência de critérios, mas como estas situações não são novas e houve pessoas 
que foram colocadas nos últimos anos, não posso aceitar uma discussão de critérios, 
tomando em consideração que a Sra. Presidente foi vereadora durante quatro anos e tem o 
poder há cerca de seis meses, e continua a discutir critérios. E estes não me parecem difíceis 
de definir e há que ter uma vontade que deve ser concretizada. ----------------------------------------  
 ---------- Questiono se desde que tomou posse, em relação aos três apartamentos devolutos 
do Bairro da Caixa D´Água e nos restantes, os serviços já fizeram alguma intervenção a seu 
mando? Posto isto, não é necessário critérios, basta uma vontade nesse sentido.” ---------------  



 
 

 

 

 ---------- De novo com a palavra, a Sra. Presidente explicou que “nós temos cerca de 600 
(seiscentas) pessoas inscritas há mais de dez anos na habitação social, de um modo geral. 
Nunca houve, de quem atribuiu habitação social, a preocupação de criar critérios, e o senhor 
vereador esteve cerca de vinte anos como vereador. Por isso, eu em quatro anos, 
comparativamente, fiz muito pouco. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ninguém atribuiu, nestes últimos quatro anos, novos fogos de habitação social. 
Quanto aos três apartamentos e outros onde estão as pessoas, estamos a tentar regularizar 
situações como canalizações, algerozes, telhados, etc. dentro das nossas fracas 
possibilidades, em termos de recursos humanos. Nesses três fogos, já intervimos em termos 
de pintura, mas ainda não está concluída, pois tentámos primeiro colmatar aquelas onde as 
pessoas habitam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A propósito de canalizações, os nossos operacionais encontram-se a intervir nas 
escolas, e os pedreiros estão divididos nas freguesias e apenas dois estão afectos à 
recuperação das habitações. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Nós também consideramos a habitação uma condição essencial para estabilizar as 
famílias e fazemos os investimentos dentro das possibilidades e recursos para que, no mais 
breve espaço de tempo e com critérios definidos, se atribuir as habitações sociais.” --------------  
 ---------- Novamente, de volta à palavra, o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, disse: 
“compreendo que a Sra. Presidente só está cá há cinco anos, e por alguma razão não tenha 
lido as últimas actas, mas o PS – Partido Socialista propôs, ano após ano, que a Câmara 
Municipal apostasse na habitação social. No último mandato, em apoio a famílias residentes 
no Bairro da Caixa D´Água, dei-lhes apoio jurídico gratuito e isso é mais do que palavras. -----  
 ---------- Como a Sra. Presidente não respondeu, vou pedir aos serviços que façam um 
relatório das intervenções de reparação nos fogos do Bairro da Caixa D´Água, desde o dia em 
que o actual executivo tomou posse, até agora. -------------------------------------------------------------  
 ---------- A grande proposta é que o executivo permanente agarre o bairro e proceda à 
intervenção que tem que ser feita. E que, no orçamento para 2015, haja uma verba 
significativa para a habitação social, para aquisição e reparação do património. E veremos, 
em Setembro, se o executivo permanente passou de palavras a actos. ------------------------------  
 ---------- Mais fiz eu cinco anos do que vocês. Nunca vi ninguém a apoiar as pessoas.” ----------  
 ---------- A título de resposta, usou da palavra a Sra. Presidente para dizer que “vai fazer cinco 
anos que estou aqui, quatro como vereadora e agora como Presidente. Durante os quatro 
anos, nunca houve uma proposta em que a habitação social fosse reforçada. Parece, no 
entanto, e por falta de leitura das actas dos mandatos anteriores, que as suas palavras 
proferidas foram levadas pelo vento, pois não surtiram efeito. -------------------------------------------  
 ---------- É uma realidade que existem casas a necessitar de recuperação e faltam critérios. 
Estamos a intervir num património habitacional muito extenso, incluindo os tais três 
apartamentos, e queremos criar critérios para atribuição das casas. E daí o regulamento. 
Neste orçamento já existe uma verba para a recuperação do Bairro da Caixa D´Água. Por 
isso, ela já está definida para este ano e dentro dos nossos recursos, temos feito as 
recuperações.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em seguida, tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, para dizer que “o que 
a Sra. Presidente está a dizer sempre foi feito. Existe um levantamento feito pelo anterior 
executivo do custo para a reabilitação dos fogos. -----------------------------------------------------------  
 ---------- As pessoas que foram afectas às casas, foram-no através de um sorteio e de acordo 
com critérios suportados por informações técnicas, decididos pelos anteriores executivos.” ----  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “houve apenas regularizações de situações e não 
atribuição de fogos, nos últimos quatro anos.” ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Veio o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto a intervir novamente para dizer: “peço então 
que os serviços informem do número de fogos atribuídos nos últimos quatro anos e solicito 
também que o executivo permanente informe quais as intervenções nas casas arrendadas, 
nos últimos quatro anos. -------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 ---------- Se a munícipe tem necessidade urgente, então os serviços que avaliem e que façam 
a recuperação de um fogo, de acordo com os critérios que ainda estão em vigor e lhe seja 
atribuído uma vez que já está inscrita. Relembro que temos também sete fogos entaipados, 
no Bairro CHE.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A munícipe referiu ainda que “quando me inscrevi vivia numa carrinha com dois filhos 
e tentei por diversas vezes resolver a minha situação e, actualmente, se ela não for resolvida, 
terei que ir fazer uma barraca, porque não tenho condições para alugar uma casa.” --------------   
 ---------- A Sra. Presidente manifestou estar “sensibilizada com a situação e iremos proceder 
no sentido de se agilizar a atribuição de fogo o mais urgente possível. -------------------------------  
 ---------- Também já dei indicação aos serviços para actualizarem a lista de inscrições para 
habitação social e posteriormente criarem-se critérios justos de atribuição.”-------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS AOS LOTES 1 E 2 NA URBANIZAÇÃO PARQUE DA VILA, TORRE, 
PANASQUEIRA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES --------------------------------------------  
 ---------- Presente Auto da Comissão de Vistorias, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Interveio, sobre este assunto, o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa para dizer que “A 
Sra. Presidente, responsável máxima pela Protecção Civil, deverá tomar, de imediato, todas 
as medidas que se revelem necessárias para a segurança de pessoas e bens.” -------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar as administrações dos 
condomínios dos imóveis, nos termos conjugados das disposições constantes do DL 555/99, 
de 16/12, com as alterações posteriores, do RGEU 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 de vistoria. Mais se delibera transmitir a 
deliberação aos serviços de Protecção Civil. -----------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS NO EDIFÍCIO SITO NA RUA NOVA DA BOAVISTA, N.ºS 71 A 75, EM SILVES - .  
 ---------- REQUERENTE: Josezinha de Jesus Correia e outros ------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar os proprietários, nos termos 
conjugados das disposições constantes do DL 555/99, de 16/12, 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 necessárias tendentes a colmatar as 
deficiências constantes no auto de vistoria. -------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – MERA COMUNICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA RUA RAINHA SANTA, 20, FRACÇÃO A, ARMAÇÃO DE 
PÊRA. -  
 ---------- COMUNICANTE: José Pereira da Silva Carvalheiro ---------------------------------------------  
 ---------- 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 – MERA COMUNICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA FRACÇÃO J, 2.º  ANDAR, FRENTE DIREITO, 
URBANIZAÇÃO DA PANASQUEIRA, LOTE 7, ARMAÇÃO DE PÊRA --------------------------------  
 ---------- COMUNICANTE: Maria do Carmo da Luz Santos ------------------------------------------------  



 
 

 

 

 ---------- 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. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – MERA COMUNICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
ALOJAMENTO LOCAL, SITO NO QUINTÃO, ARMAÇÃO DE PÊRA ----------------------------------  
 ---------- COMUNICANTE: Weiter e Buj, Construção, Lda. ------------------------------------------------   
 ---------- 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. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO, ALVARÁ DE LOTEAMENTO 3/06, CAMPILHOS, SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Majagreste, Sociedade Imobiliária, Lda. --------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística e auto da Comissão de 
Vistorias de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a recepção definitiva das obras 
de urbanização de acordo com o auto de vistoria. Mais se delibera autorizar a libertação da 
caução prestada de acordo com a informação. --------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  -------------------------------------  
 ---------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DE TROÇO DO CM1079 E 
TROÇO DO CM1080” – VALE FUZEIROS --------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Departamento de Obras Municipais, Equipamento e 
Ambiente, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de execução 
proposto. Mais se delibera aprovar e autorizar a aplicação do procedimento – concurso 
público à contratação referenciada, à despesa previsível no montante estimado de 395.700,00 
€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, as peças do procedimento e a composição do júri, 
nos termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA 
REVISÃO DO PDM DE SILVES. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------  
 ---------- O Dr. Ricardo Tomé, responsável pela Divisão do Planeamento do Território e 
Informação Geográfica, presente nesta reunião de câmara, interveio dizendo que “no âmbito 
da revisão do PDM – Plano Diretor Municipal estamos a analisar as alterações que têm que 
ser introduzidas por força da nova REN – Rede Ecológica Nacional e do RJIGT – Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. E iniciámos também a aquisição dos 
ortofotomapas. Estamos em concertações com a CCDR Algarve para convocar uma nova 
Comissão de Acompanhamento. Achamos que podemos fazer em duas, as comissões de 
acompanhamento formal.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto opinou que “para o PDM, como todos sabem, e já o 
disse várias vezes, abri as portas da DPTIG para que todos os vereadores que quisessem, ter 
informações mais precisas, puderem falar directamente com o Dr. Ricardo Tomé, de uma 
forma transparente, visto tratar-se de um projecto estruturante. Tínhamos um PDM moribundo 
e que não resolve as propostas de desenvolvimento estratégico do concelho de Silves. A 
função dele é atrasar o desenvolvimento e era urgente que tivéssemos um novo documento 
para dar algum incentivo e para mexer com a economia do concelho. --------------------------------  



 
 

 

 

 ----------  Foi aceite por todos que o PDM, depois das Eleições Autárquicas fosse rapidamente 
para inquérito público. Questiono, se tivéssemos seguido a tramitação normal, hoje, o 
documento já podia estar em vigor? Não era um documento perfeito, mas era aberto e 
sempre com hipótese de ser adicionada mais qualquer coisa, tendo em conta as 
necessidades. O que eu sinto é que, pelo facto de não termos seguido a tramitação normal, 
condicionou grandemente o desenvolvimento do concelho de Silves. Tenho razão ao fazer 
esta análise? Recordo que me foi dito que havia um tempo próprio e que, se não se 
cumprisse, iria pôr em causa a vigência agora do PDM e o excelente trabalho realizado pela 
equipa do Dr. Ricardo Tomé. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Lamento que continuemos a ter o PDM de 1995. ------------------------------------------------  
 ---------- Daqui a quando é que pudemos ter o novo PDM? -----------------------------------------------  
 ---------- Lamento e assumo pessoalmente que, quem planeia, não executa. E a nova 
estrutura orgânica que foi aprovada pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal com o 
meu voto contra, em que o DPTIG e a DGU vão-se fundir, eu não concordo. Estrategicamente 
não concordo com isso porque qualquer Câmara Municipal, hoje em dia, não pode ter uma 
divisão que foi esvaziada pelo executivo permanente e que teve uma pessoa, o Dr. Ricardo 
Tomé, com uma equipa de excelência que trabalharam três anos com afinco, naquilo que era 
um documento com grande importância estratégica para Silves. ---------------------------------------   
 ---------- A Câmara Municipal de Silves não tinha necessidade de esvaziar uma divisão com 
aquela estrutura e competências para o desenvolvimento do concelho. Vinco a minha posição 
e dirijo os meus agradecimentos a si e à sua equipa que trabalharam três anos de forma 
exaustiva para aquele documento. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Pelo facto da DPTIG ir desaparecer, proponho um louvor instituído pela Câmara 
Municipal ao Dr. Ricardo Tomé e a todos aqueles que se envolveram de uma forma dedicada, 
com profissionalismo fora do normal, de forma a que este PDM fosse a matriz para vários 
concelhos do nosso país; além disso foi feito por uma equipa interna e não externa, como às 
vezes se fazem noutros concelhos, paga a peso de ouro. ------------------------------------------------  
 ---------- Fico triste por não ter sido aproveitado pelo actual executivo permanente tudo o que a 
equipa fez por todos nós e para o concelho.” -----------------------------------------------------------------  
 ---------- Depois tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina que disse que “gostava que 
nos fosse transmitida a necessidade da nova Comissão de Acompanhamento e quais os 
trâmites após a sua constituição e prazos. Também pergunto, relativamente às situações que 
contribuíram de alguma forma para que o PDM não tivesse ido para inquérito público, se já 
estão todas identificadas, as que seriam e não seriam acauteladas pelo novo PDM.” ------------  
 ---------- A seguir usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa para dizer que “se há 
matérias em que não pode haver divergências, uma delas é a revisão do PDM, porque é 
essencial para o desenvolvimento do concelho e para a nossa sobrevivência, de forma a 
assegurar receitas, ficar residência e realizarmos investimento. Por isso, pergunto à Sra. 
Presidente quais são as suas ideias em relação à posição das pessoas que ainda fazem parte 
da DPTIG. Em concreto, se é sua intenção conservar as pessoas que tão bem deram conta 
dos trabalhos que, conforme disse na última reunião, foi reconhecido por outras autarquias do 
distrito de Faro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Espero que a sangria que está a acontecer nesta equipa de trabalho não continue e 
que os restantes membros continuem a desempenhar as suas funções. -----------------------------  
 ---------- Por isso, quando a Sra. Presidente colocar à votação o voto de louvor ao Dr. Ricardo 
Tomé e à sua equipa, quero deixar que, em nome dos munícipes que confiaram e votaram 
em mim, nas últimas eleições autárquicas, irei votar a favor. Não por uma questão de 
simpatia, mas em reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e pela competência 
demonstrada nesse tocante. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Foi decisão do PS permitir a passagem da nova estrutura orgânica apresentada pela 
CDU, possibilitando as condições que o executivo permanente achou por bem para melhor 
concretizar as suas políticas. Mas, como essa execução tem que ter actores, reafirmo a 
necessidade, para o PS, que o Dr. Ricardo Tomé continue a capitanear estes trabalhos. -------  



 
 

 

 

 ---------- Daí que pretenda ouvir a Sra. Presidente nesse sentido. --------------------------------------  
 ---------- Em junho de 2013, o Dr. Ricardo Tomé sensibilizou a vereação permanente para a 
necessidade da revisão do PDM seguir uma fase diferente com a aprovação da proposta que 
entretanto estava concluída, sob pena de se comprometer por um período, na altura 
desconhecido, a entrada em vigor do novo PDM, o que mereceu a aprovação unânime desse 
pedido.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Verifico que, conforme consta neste documento (“por orientação superior”), a revisão 
do PDM não seguiu para inquérito público, mas sim foi objecto de trabalhos complementares 
que, com a publicação da nova Lei de Bases, gerais da Política Pública de solos, de 
ordenamento do Território e de urbanismo de 30 de maio e com a sequente legislação que se 
avizinha, sobre os novos instrumentos de gestão territorial pode, por uma decisão do 
executivo permanente, atrasar por vários anos a entrada em vigor do novo PDM, pelo que 
bastante nos preocupa este adiamento do PDM. ------------------------------------------------------------  
 ---------- Daí que, solicitava ao Dr. Ricardo Tomé que nos dissesse, dentro da grande incógnita 
da nova legislação que se avizinha, se temos previsão para a revisão do PDM seguir para 
inquérito público. Termino como comecei, recomendando à Sra. Presidente que, perante a 
situação que o executivo permanente nos trouxe até ao presente, com o não envio dos 
trabalhos concluídos em 28 de julho de 2013, mantenha a equipa que, neste momento, está à 
frente do PDM, reforçando-a com tudo aquilo que se revelar necessário, para que se conclua 
rapidamente este processo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Não pode haver aquilo que deixei registado, ou seja, um hiato na continuidade dos 
trabalhos. Não pode haver, no presente, substituição ou diminuição das funções que foram 
atribuídas ao Dr. Ricardo Tomé e à equipa. Pelo contrário, deve-lhes ser prestada toda a 
colaboração das outras divisões. Só assim, conseguimos recuperar os atrasos que foram 
impostos agora pelas alterações legislativas que se pretendia que não acontecesse com a 
deliberação de 28 de junho de 2013. ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Por isso, queria mais uma vez reconhecer a sua competência, os seus 
conhecimentos e tudo o que têm feito para que o processo chegue ao seu fim e, não 
querendo entrar nas decisões da competência exclusiva da Sra. Presidente, espero que não 
desanime, e pelo contrário, aceite este desafio de concluir a revisão do PDM. Pois, o 
concelho de Silves precisa deste documento, os investidores aguardam o enquadramento 
legal para investir no nosso concelho e o Dr. Ricardo Tomé não pode sair do comboio com ele 
em andamento.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Posto isto, o Dr. Ricardo Tomé aproveitou para deixar um “obrigado sentido pelas 
palavras e pela proposta, e passarei à equipa o que os vereadores fizeram. ------------------------  
 ---------- Quanto ao tempo próprio, precisaríamos, após o início do inquérito público, de seis 
meses. Entretanto, a opção foi outra e legítima, e tivemos a fazer um trabalho em três frentes: 
proposta da REN, os ilegais e a integração dos contributos das entidades e o 
amadurecimento da proposta do plano revendo incongruências e a sua avaliação à luz da 
nova lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de 
urbanismo. Tal como foi veiculado, saiu essa nova Lei de Bases de 30 de maio e o 
regulamento jurídico da REN. Não sei quando sairá o regime jurídico dos instrumentos de 
gestão territorial. Talvez em setembro ou outubro, como nos foi transmitido e, só nessa altura, 
é que poderemos concretizar algo mais. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Leva cinco meses entre ficar homologado e vigorar. As alterações propostas pela 
nova lei de bases são muitas e profundas, quer do ponto de vista do território quer das 
matérias que ela consagra. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Tenho, por isso, alguma dificuldade em dizer onde estamos. Estou a estudar para 
distribuir trabalho pelos colaboradores. Por isso, não sei e do ponto de vista legal, não é 
possível ter o documento pronto e em vigor até ao final do ano.” ---------------------------------------  
 ---------- A seguir, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra para perguntar “se o PDM 
tivesse ido para inquérito público, hoje era possível ser aprovado?”, ao que o Dr. Ricardo 
Tomé respondeu que “sim, nos trâmites normais.” ----------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 ---------- Continuou o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, questionando se “era possível introduzir 
alterações? Nesta tramitação normal, até ao final do ano, temos um documento preparado 
para realização do inquérito público?”, tendo o Dr. Ricardo Tomé respondido que “não me 
posso responsabilizar com isso.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- De novo com a palavra, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, deixou assente que “todos 
sabíamos o montante dos investimentos previsíveis com o novo PDM. Esses investidores 
ainda esperam que o concelho de Silves seja um concelho para oportunidades não só de 
riqueza, mas para investimento no concelho, como o primeiro no Algarve?--------------------------  
 ---------- Por aquilo que disse, dá-me a entender que as pessoas se irão embora. -----------------  
 ---------- Politicamente, a história avaliará se este executivo permanente falhou ou não nas 
suas perspectivas para o desenvolvimento económico do concelho de Silves. ---------------------  
 ---------- Houve ou não uma acção deliberada de não provocar a aprovação da revisão do 
PDM de Silves?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente realçou, em seguida, que “o Dr. Ricardo Tomé não poderá falar 
sobre os sentimentos dos investidores.” -----------------------------------------------------------------------   
 ---------- Retomando a palavra, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, disse: “remeto para a acta 
todas as preocupações que já manifestei anteriormente.” ------------------------------------------------  
 ---------- Tomou a palavra a Sra. Presidente para explicar que “tal como já foi argumentado 
anteriormente, relativamente ao PDM, quando este executivo permanente assumiu funções, 
debruçámo-nos sobre ele, e demos conta que não espelhava determinadas situações, 
(cinquenta e uma, trinta delas estão em processo judicial) nomeadamente as apontadas pela 
DGAL – Direcção-Geral das Autarquias Locais, que não foram previstas no PDM e haveriam 
mais. Apercebemo-nos que as duas divisões, DGU e DPTIG, trabalhavam de todo separadas, 
de costas voltadas e verificámos que mais situações, cerca de oitenta, vieram juntar-se 
àquelas. Demos conta ainda que iriamos colocar em discussão pública um PDM que não 
estava actualizado, ou seja, a lei que estava em vigor das delimitações da REN. E mais ainda, 
as cartas que o suportariam eram de 2003, desajustadas face à actual situação. Este PDM 
está em revisão desde 2001. Deu o seu grande arranque em 2010, e atendendo ao que foi 
dito, e para que colocássemos à discussão um PDM já coxo, considerámos que o havíamos 
de actualizar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O PDM não é um documento tão aberto como diz o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto 
para estar constantemente a reestruturar. Por isso, todas essas alterações que foram 
sugeridas incluir no PDM, não poderiam ser feitas posteriormente, pois são alterações 
estruturais do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quando se coloca este documento à discussão pública, poderá, pontualmente, 
verificar-se algumas situações e alterar dados como as localizações de algum tipo de 
pretensão, de REN – Rede Ecológica Nacional e de RAN – Rede Agrícola Nacional para a 
desejada. Mas, aqui estamos a falar de legislação em vigor. --------------------------------------------   
 ---------- Devo referir ainda que, se os processos que estão a decorrer em Tribunal, e os 
proponentes ganharem as causas, a Câmara Municipal poderá vir a pagar indemnizações, no 
valor de €1.000.000,00 (um milhão de euros). ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto às funções do Dr. Ricardo Tomé, reconheço o seu mérito e o da sua equipa. 
O mesmo irá estar a coordenar as funções no PDM. Posso dizer que finalmente várias 
propostas que estavam na gaveta desta divisão, que poderá vir a deixar de existir, foram 
activadas, nomeadamente a toponímia, em que da equipa também faz parte o Dr. Ricardo 
Tomé e que já se deslocou às Juntas de Freguesia de São Bartolomeu de Messines e de 
Armação de Pêra. Assim como também iremos partir para a atribuição de números de polícia.  
 ---------- Quanto aos votos de louvor, estranho que o Dr. Rogério Pinto não o tenha feito ao Dr. 
Ricardo Tomé, pois assinei pagamentos em relação a votos de louvor que fez em relação a 
várias pessoas. Estranho, se tinha essa intenção que o senhor não o tenha feito.” ----------------   
 ---------- No entanto, isto não invalida o reconhecimento quer do Dr. Ricardo Tomé quer da 
equipa relativamente à execução do PDM. Mas não só. Daquela equipa têm saído várias 
propostas como a iluminação nocturna até final de setembro, o levantamento de todos os 



 
 

 

 

edifícios que têm elevador, entre outros trabalhos. Assim, reconhecemos o trabalho desta 
equipa, no sentido de concluir o trabalho do PDM.” ---------------------------------------------------------  
 ---------- A seguir, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto aproveitou para agradecer “as explicações 
da Sra. Presidente. No entanto, é uma questão política. E quanto à responsabilidade de o 
PDM estar ou não em vigor, ficou respondido pelo Dr. Ricardo Tomé. --------------------------------   
 ---------- Quando saí, dei indicações para dar louvor aos que estavam no meu gabinete. --------  
 ---------- Quanto ao trabalho sobre os edifícios com elevadores, trata-se de uma situação 
normal que sempre foi feita. Não há neste momento edifícios com elevadores que não tenham 
vistoria.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente voltou de novo à palavra para dar a saber que “existem elevadores 
sem vistoria, que funcionam.” -------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Dr. Rogério Pinto tomou de novo a palavra para dizer que “em relação aos 
investidores, questiono a Sra. Presidente acerca de qual o seu sentimento em relação ao 
historial do PDM. O PDM morreu com a senhora e a história vai dizer que podíamos ter PDM, 
mas que não o vamos ter. Era preferível termos um PDM para atrair o investimento no nosso 
concelho e não o vamos ter.” -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- De seguida, falou o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, dizendo que “em primeiro 
lugar, retenho a certeza que o Dr. Ricardo Pinto irá continuar a coordenar os trabalhos do 
PDM. Em segundo lugar, há uma proposta de louvor para o Dr. Ricardo Tomé e para a sua 
equipa, proposta pelo PSD e pelo PS.” -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Posto isto, a Sra. Presidente colocou a votação a proposta de louvor para o Dr. 
Ricardo Tomé e para a sua equipa, tendo sido deliberado, por unanimidade, atribuir um voto 
de louvor ao Dr. Ricardo Tomé, extensivo à sua equipa. --------------------------------------------------   
 ---------- Novamente com a palavra o Dr. Fernando Serpa disse depreender “das palavras do 
Dr. Ricardo Tomé, que o PDM estava em condições de ir para inquérito público em 28 de 
junho de 2013. Agora o que é verdade é que, ao não ter ido, não sabemos, com estas 
alterações legislativas, quando é que vai ser posto à discussão. ---------------------------------------  
 ---------- Era importante reforçar a equipa do Dr. Ricardo Tomé, de forma a que haja, a revisão 
do PDM, o mais rapidamente possível. E, como há sempre normas transitórias, que seja 
averiguada uma fase intermédia, se as novas alterações serão exequíveis em termos de 
aprovação de projectos.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Por fim, a Sra. Presidente esclareceu que “a revisão do PDM não depende do reforço 
da equipa, mas de legislação nova que dificulta. A equipa tem a todos os meios, mas não 
aquilo que depende dos outros. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relativamente aos investidores tenho estado em contacto com eles e têm sido 
esclarecidos sobre o que se está a fazer e as circunstâncias do PDM.”-------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, requerer junto da CCDR Algarve, a 
constituição de uma nova Comissão de Acompanhamento da revisão do PDM de acordo com 
a informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – CIRCUITO DO COMBOIO TURÍSTICO NA VILA DE ARMAÇÃO 
DE PÊRA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Traintur – Animação Turística, Lda. --------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa usou da palavra para dizer que “gostava de 
perguntar à Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos, se concorda com a 
argumentação da informação do Dr. Maxime Antoine, para a qual o técnico superior jurista 
remete, e (e penso que sim com o visto aposto), o que sugere que a vereação faça?” -----------   
 ---------- Ao que a Dra. Isabel Cabrita respondeu que “Concordo. Aliás, a informação tem o 
meu visto. Pelo que, é sinal que concordo com o teor da mesma. Respondendo à segunda 
parte da pergunta, que me foi colocada, é meu entender e sugestão que a deliberação a 
recair sobre esse processo seja no sentido de manter a deliberação de Câmara datada de 
04/01/2012 e notificar os interessados da presente deliberação, que confirmo e mantenho.” ---  



 
 

 

 

 ---------- A seguir tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto para dizer que “é um 
assunto que conheço e até me desloquei várias vezes a Tribunal e o que pretendo agora é ter 
a clarificação daquilo que se propõe: há uma deliberação de 2009 e outra de 2012 que a 
substitui. É isso? Então o Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé veio dar legitimidade ao 
que deliberámos aqui? Ao que a Dra. Isabel Cabrita respondeu que “sim”. --------------------------  
 ---------- Voltou a tomar a palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, para questionar se “a 
proposta é manter a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé? Ao que a Dra. 
Isabel Cabrita voltou a responder novamente que “sim”. --------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto continuou dizendo que “foi sempre essa a nossa a 
intenção. Quando foram feitas as obras de Requalificação da Frente Mar, foi dito ao gerente 
que não podia manter o circuito e tinha que o alterar. Feita a requalificação, os serviços 
pronunciaram-se negativamente quanto à manutenção daquele circuito. Por isso, propusemos 
a abertura de contratos públicos para um outro circuito e não na via onde andavam pessoas. 
Isto nunca foi aceite pela empresa Traintur – Animação Turística, Lda. e daí o litígio com a 
Câmara Municipal de Silves. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Continuamos a manter a mesma posição: tratava-se de uma zona pedonal que não 
permite a passagem de viaturas. Também foi colocado um parque infantil e essa passagem 
punha em causa a segurança das crianças. Defendemos a circulação do comboio noutro 
circuito que não ponha em causa a segurança de pessoas e bens. ------------------------------------  
 ---------- Não se está a privar o senhor de acesso a um concurso público a que poderá 
concorrer de acordo com critérios previamente definidos. Veio a reunião de câmara algum 
pedido de indemnização formulado pela empresa Traintur – Animação Turística, Lda.?” --------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “o começo é que foi errado. Ou seja, a atribuição 
em 2004 da exploração da zona para a circulação do comboio. A firma reuniu comigo em 
novembro de 2013, pois como já tinha a autorização, pretendia mantê-la. ---------------------------  
 ---------- A exploração foi atribuída sem concurso e daí resultou que, com o arranjo da Frente 
Mar, se analisasse essa concessão, o que veio a dar num processo judicial. -----------------------  
 ---------- Desconheço se a Câmara Municipal tenha pagou a indemnização a que a firma 
alude. De qualquer forma, no nosso entender, é de manter a deliberação de 2012, conforme 
informação do Dr. Maxime Antoine.” ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, manter o teor da deliberação de Câmara de 
04/01/2012 de acordo com o parecer jurídico. Os vereadores Dr. Fernando Serpa e Dra. 
Maria da Graça Neto votaram contra. ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Declaração de voto: o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra para 
explicar que, no seu ponto de vista, “o que está em causa é única e exclusivamente o respeito 
ou não por uma decisão de um tribunal superior já transitada em julgado, decisão essa, que 
apenas tive conhecimento há quinze dias quando solicitei um parecer jurídico à DAJ. -----------   
 ---------- Entendo que, em consciência e por formação profissional, tenho o dever de respeitar 
o que aí foi decidido, além do mais pela divisão de poderes que é um princípio basilar do 
Estado.  
 ---------- Sendo assim, “A questão que se coloca à Vereação prende-se com o cumprimento 
de uma decisão proferida por um Tribunal Superior, Tribunal Central Administrativo do Sul.----  
 ---------- Vivendo num Estado de Direito, onde um dos seus princípios basilares é a separação 
de poderes, não pode a Autarquia usurpar poderes, ou beliscar competências que a Lei não 
lhe atribuiu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Câmara Municipal de Silves, como pessoa de bem, tem que assegurar no território 
que gere, o estrito cumprimento da legalidade. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Pelo que, não posso em consciência acompanhar a proposta apresentada pela 
vereação permanente. Daí o meu sentido de voto. ---------------------------------------------------------  
 ---------- Aqui chegado, importa também saber se o Instituto da Mobilidade e dos transportes 
Terrestres, IP, mantém o seu parecer com a referência DRMTAG-NVC de 03 de Maio de 
2011. ---  



 
 

 

 

 ---------- Ou seja, se os argumentos utilizados nessa altura, por este Instituto se mantêm 
actuais.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Deveria assim, ser convidado a intervir novamente neste processo, pronunciando-se 
sobre a circulação do comboio turístico, na frente-mar de Armação de Pêra, por essa matéria 
ser da sua competência. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Finalizo, registando que só na reunião passada, tive conhecimento do Acórdão do 
Tribunal Central Administrativo do Sul. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Silves, 16 de Julho de 2014.” --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Continuou o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa dizendo que “o que está em causa, 
contrariamente ao teor da deliberação, é o que acabei de reproduzir na declaração de voto, 
pois as duas competências em causa extravasam aquilo que a lei conferiu ao município. -------  
 ---------- Em primeiro lugar, é o cumprimento de uma decisão do tribunal superior e, em 
segundo lugar, prende-se com o papel do IMTT – Instituto da Mobilidade dos Transportes 
Terrestres, IP que tem competências para se pronunciar sobre a questão. --------------------------  
 ---------- Esta decisão do tribunal superior é um dado posterior, quer à deliberação camarária 
de 2012, quer à decisão de primeira instância do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, de 
2013. Daí que, não me pronuncio sobre a manutenção ou não da deliberação camarária de 
2012, pois esse aspecto não é para aqui chamado.” -------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Graça Neto deixou a seguinte declaração de voto: ----------------  
 ---------- “Não fiquei esclarecida de que a deliberação de 2012 tenha substituído a de 2009”. --  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO NOS TERMOS DO 
DL N.º 292/2000 DE 14 DE SETEMBRO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO 
DESIGNADO POR “NOITE BRANCA COM LUA CHEIA”, A TER LUGAR NO JARDIM 
MUNICIPAL DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, NO DIA 12 DE JULHO DE 2014 
ENTRE AS 21H E A 1H. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Grupo de Cidadãos Estrangeiros -----------------------------------------------  
 ---------- Presente o referido pedido, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ----------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio para dizer que “concorda com a 
iniciativa. Estranho é uma licença especial de ruído que não foi atribuída a ninguém, porque 
foi passada a um grupo de cidadãos estrangeiros residentes em São Bartolomeu de 
Messines. Isto é possível? Solicito que a DAJ se pronuncie se é possível passar uma licença 
especial de ruído a um grupo de cidadãos que não estão devidamente identificados”. -----------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. 
Presidente de 09/07/2014, e fazendo a correcção colocando o nome da requerente. -------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO NOS TERMOS DO 
DL N.º 292/2000 DE 14 DE SETEMBRO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO, A TER LUGAR 
NO RECINTO DE FEIRAS E MERCADOS DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, NO DIA 
12 DE JULHO DE 2014 ENTRE AS 16H E A 20H. ----------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Igreja Assembleia de Deus -------------------------------------------------------  
 ---------- Presente o referido pedido, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ----------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar despacho da Exma. Sra. 
Presidente de 09/07/2014. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DO 
FORNECIMENTO DE VIATURAS PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E 
ABERTURA DE NOVO PROCEDIMENTO CONCURSAL ------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ----------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa começou por dizer que “preciso de conhecer 
quais os pareceres e informações dos serviços que suportaram a deliberação da reunião de 
câmara de 29/01/2014. Gostava também de conhecer as informações técnicas referidas na 
proposta da Sra. Presidente. Isto porque, tenho que ajuizar a pertinência ou bondade sobre 



 
 

 

 

os conceitos “circunstância imprevista” e “circunstância superveniente” que estão referidas na 
proposta para compreender a imprevisibilidade e a superveniência do que agora se propõe. --  
 ---------- Tenho dificuldade em compreendê-las, pois um mês antes desta proposta, o júri, nos 
termos do relatório preliminar, pronunciou-se sobre o concurso. ----------------------------------------  
 ---------- Acrescento que existe ou deve existir uma previsibilidade para um período temporal 
de um mês. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Por outro lado, pretendo saber se do ponto de vista jurídico, é possível anular este 
concurso com base na proposta da Sra. Presidente. Pergunto à Dra. Isabel Cabrita se 
conhece os termos dessa proposta, se concorda com os mesmos e se a vereação pode 
acompanhar a Sra. Presidente no que se pretende.” -------------------------------------------------------  
 ---------- A Dra. Isabel Cabrita, chefe da DAJ, respondeu que “pode. O Código dos Contratos 
Públicos prevê este tipo de situações e o Tribunal de Contas proferiu já diversas decisões no 
sentido de definir e concretizar aquilo que doutrinariamente se chama “conceitos 
indeterminados”. A saber, neste caso, aquilo que se entende por circunstâncias 
supervenientes e alteração dos factos. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Tendo sido determinada a abertura de um concurso público por deliberação de 
29/01/2014, foram posteriormente prestadas informações pelos serviços dando conta da 
existência de novos factos que acarretavam alterações ao objecto do procedimento concursal 
que entretanto se encontrava a decorrer. Verificando-se no decurso de um processo que o 
objecto já não corresponde às reais necessidades do serviço, mandam as boas regras de 
gestão pública, tudo fazer para que se adeqúem os meios às efectivas e reais necessidades.-  
 ---------- Assim, tendo surgido informações emanadas da DSUA e DMV que davam conta da 
necessidade de aquisição de outra caixa compactadora - denote-se que um dos itens a 
adquirir no procedimento em tramitação eram duas viaturas para recolha de resíduos sólidos 
e duas caixas compactadoras - sendo que se verificava a necessidade da aquisição de mais 
uma caixa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ora, para além de se poder, in limine, chegar ao absurdo de adquirir aquilo que, no 
momento, já não necessitaria, bem como obrigar a realizar um novo procedimento para a 
aquisição de mais uma caixa compactadora, o que poderia acarretar sérias dúvidas relativas 
à obrigatoriedade de cumprimento de não fragmentação de despesa. --------------------------------  
 ---------- Acrescento que estamos no âmbito de um relatório preliminar, não tendo havido 
qualquer intenção de adjudicação. Aquilo que é proposto, na minha opinião, alicerça-se tanto 
de facto como de direito, na fundamentação expendida na própria proposta implicando ainda 
uma boa decisão da gestão dos dinheiros públicos.” -------------------------------------------------------  
 ---------- Por fim, a Sra. Presidente tomou a palavra para esclarecer que “aquando da tomada 
de posse, demos conta que várias viaturas do lixo estavam inoperacionais como é do vosso 
conhecimento e não houve renovação deste tipo de veículos no mandato anterior. ---------------  
 ---------- Estes veículos têm um forte desgaste, pois trabalham três turnos num dia, e os 
problemas, na altura, eram constantes. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O início do procedimento começou em Dezembro de 2013. Desde lá para cá, demos 
conta de outras necessidades dos munícipes: que os contentores que existiam não davam 
resposta às necessidades locais e o executivo decidiu trocar por moloks. Fizemos um reforço 
em trinta moloks e, conforme dito pela Dra. Isabel Cabrita, como estávamos em tempo de 
incluir mais uma caixa compactadora, decidimos fazer esta proposta de anular o anterior 
concurso e iniciar um novo procedimento concursal para responder às necessidades.” ----------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. --------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – CONCURSO PÚBLICO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 2014/2015 – RELATÓRIO FINAL -------------------------------------------  
 ---------- Presente relatório final do júri do procedimento, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 ---------- Começou a sua intervenção, o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, dizendo que 
“questiono a Dra. Isabel Cabrita que explique porque é que a Casa do Povo de São 
Bartolomeu de Messines, foi excluída?” ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Respondeu, em seguida, a Dra. Isabel Cabrita que “pelas razões indicadas no 
relatório final, pelo que não tenho mais nada a acrescentar.” --------------------------------------------  
 ---------- Voltou o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa a questionar se “é possível, verificando-se 
um mero erro material de escrita, convidar o proponente a rectificar essa situação? E se sim, 
porque é que não foi feito?” Ao que a Dra. Isabel Cabrita explicou que “as regras da 
contratação pública encontram-se legalmente definidas. Penso que a pergunta do Sr. 
Vereador Dr. Fernando Serpa se inserirá naquilo que a lei configura como matérias sobre as 
quais os júris dos procedimentos podem pedir aos concorrentes a apresentação de 
esclarecimentos ou de outros dados tidos por relevantes. Não é de todo o caso em apreço. E 
se o júri tivesse solicitado esclarecimentos sobre os atributos da proposta, inquinaria todo o 
procedimento por violação dos princípios da legalidade, de igualdade e da concorrência. -------  
 ---------- No mais, remeto para a fundamentação apresentada e que consta tanto do relatório 
preliminar como do relatório final. --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Chamo a atenção para o facto de nada ter sido apresentado aquando da 
comunicação do relatório preliminar que o notificava da exclusão por aquela fundamentação. 
Tanto assim é, que a tramitação dos procedimentos concursais é efectuada através de 
plataforma electrónica, tendo todos os candidatos acesso, após a abertura das propostas aos 
documentos, formalidades e propostas apresentadas pelos concorrentes. Por tudo isto, nada 
mais restaria ao júri do que cumprir a lei.” ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- A seguir, tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto para dizer que “não está 
em causa o que a Dra. Isabel Cabrita disse que sei que são obrigações públicas. O que 
coloca em cima da mesa é aquilo que a Sra. Presidente, enquanto vereadora, disse que os 
circuitos dos transportes escolares, se fosse Presidente, iriam ser entregues às 
colectividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Houve treze entidades que concorreram e foram excluídas algumas e, só no final, 
apenas a três colectividades do nosso concelho foram adjudicados circuitos. ----------------------  
 ---------- O que peço à Sra. Presidente e ao executivo permanente é que têm um ano para 
preparar um concurso, em exclusividade, para as instituições do nosso concelho e cumprir 
uma das suas promessas que haveria de fazer se fosse eleita.” ----------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra para dar a saber que “aquando da tomada de 
posse como vereadora não permanente debati-me de 2009 até 2011 com o então executivo 
permanente que tinha conhecimento que noutras câmaras municipais, havia a possibilidade 
de se fazer um concurso no seu todo e não por circuitos. Essa realidade foi mudando desde 
2011, pois apercebi-me que haviam entidades que conseguiram candidatar-se a todos os 
circuitos. No anterior mandato, o Dr. Mário Maximino, na qualidade de vereador, pediu um 
parecer jurídico, no sentido de avaliar se poderiam ser atribuídos os circuitos às 
colectividades. Reforço que leio os documentos e constatei que havia entidades que se 
candidatavam a todos os circuitos. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, adjudicar os circuitos às adjudicatárias 
de acordo com o relatório final do júri do procedimento. ---------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO NOS TERMOS DO 
DL N.º 292/2000 DE 14 DE SETEMBRO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO 
DESIGNADO POR “XVI ARRAIAL DO PETISCO”, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 
2014 ENTRE AS 20H E AS 2H. ----------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Centro Paroquial de Pêra ---------------------------------------------------------  
 ---------- Presente o referido pedido, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ----------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir licença especial de ruído. ----------  
 



 
 

 

 

 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO NOS TERMOS DO 
DL N.º 292/2000 DE 14 DE SETEMBRO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO 
DESIGNADO POR “XVI ARRAIAL DO PETISCO”, NOS DIAS 1, 2 E 3 DE AGOSTO DE 2014 
ENTRE AS 20H E AS 2H. ------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Centro Paroquial de Pêra ---------------------------------------------------------  
 ---------- Presente o referido pedido, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ----------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir licença especial de ruído. ----------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DOS PASSES ESCOLARES À 
FIRMA CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES ----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação e proceder 
em conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DOS PASSES ESCOLARES 
ÀS FIRMAS FROTA AZUL E EVA -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar as aquisições pretendidas nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – PEDIDO DE CEDÊNCIA DA ESCOLA DE VALE FUZEIROS ------  
 ---------- REQUERENTE: Associação de Caçadores e Pescadores das Passadeiras --------------  
 ---------- Presente pedido e a informação da Divisão Administrativa, de que se anexa fotocópia 
e se dão por transcritos. --------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da minuta de 
acordo de cooperação, de acordo com a informação e conceder poderes à Exma. Sra. 
Presidente para outorgar. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.12 - ASSUNTO – ESPÓLIO DO MUSEU DA CORTIÇA, SITO NA FÁBRICA DO 
INGLÊS, SILVES.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente memorando, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -----------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. -------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.13 - ASSUNTO – REFEIÇÕES PARA EQUIPA DE BOMBEIROS SEDIADA NO 
ANTIGO QUARTEL DOS BOMBEIROS EM SÃO MARCOS DA SERRA, DURANTE OS 
MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 --------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Serviço de Protecção Civil e Florestas, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, atribuir as refeições dos bombeiros 
sedeados em São Marcos da Serra de acordo com a informação. -------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.14 - ASSUNTO – AQUISIÇÃO DA CASA ONDE NASCEU JOÃO DE DEUS, 
ARTIGO URBANO 7520. PROPRIETÁRIOS: ANTÓNIO GUERREIRO CORTES E GRACIETE 
DA CONCEIÇÃO GUERREIRO CORTES NUNES ---------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Administrativa, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a aquisição do imóvel – artigo 
urbano 7520, de acordo com a informação. -------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.15 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 15 -----------  



 
 

 

 

 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a alteração. Os vereadores do PSD e 
do PS abstiveram-se. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO N.º 14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a alteração. Os vereadores do PSD e 
do PS abstiveram-se. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 dezassete horas e quarenta e cinco 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.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


