
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 36  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2014  ------------------  
 ---------- Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, nesta 
Cidade de Silves, Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas nove horas e 
trinta minutos, a Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, 
Presidente da mesma Câmara.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Dr. 
Pedro Nuno Teixeira Santos, Joaquim Manuel Silva Gonçalves, Dra. Maria da Graça de 
Madeira Neto, Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ----------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência da Exma. Vereadora Eng.ª 
Maria Luísa Luís que se fez substituir pelo Dr. Pedro Nuno Teixeira Santos, bem como 
justificar a ausência do Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto, que foi substituído pelo Sr. 
Vereador Joaquim Manuel Silva Gonçalves, que lhe seguiam sucessivamente nas listas.-------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. Dra. Dina Paula Correia Baiona, Técnica Superior Jurista da 
Câmara Municipal de Silves.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo 
ao dia de ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de 
operações orçamentais nele acusado é de 3.734.763,81 € (três milhões setecentos e trinta e 
quatro mil setecentos e sessenta e três euros e oitenta e um cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 522.499,10 € (quinhentos e vinte e dois mil quatrocentos e noventa e nove 
euros e dez cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Não foram aprovadas quaisquer atas.  --------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho iniciou os trabalhos dizendo que “continuamos com 
duas máquinas pesadas em S. Marcos da Serra para arranjo dos caminhos, os calceteiros 
encontram-se na vila de Pera e os pedreiros e serralheiros na freguesia do Algoz, bem como 
a brigada do betuminoso na freguesia de Algoz e Tunes.” ------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra apresentando os seguintes esclarecimentos 
prestados à Vereação Não Permanente, que se passam a transcrever: ------------------------------  
 ---------- 1) Relativamente à nova rede de abastecimento de água na EB 2,3 de São 
Bartolomeu de Messines, foram apresentadas as informações dos serviços e foi informado 
que o ritmo de execução da obra, em regime de administração direta, tem dependido da 
disponibilidade dos recursos humanos no setor das águas (operários), que, como é sabido, 
são diminutos e insuficientes, face às roturas da rede que são uma constante, praticamente, 
em todo o concelho. De qualquer modo, estamos perante uma obra estruturante que colocará 
ponto final nas roturas que se repetiam ao longo de cada ano lectivo.---------------------------------  
 ---------- 2) Relativamente à listagem de viaturas inoperantes à data de 17 de Setembro do 
corrente, foi apresentado um relatório das mesmas, que se anexa;------------------------------------- 
 ---------- 3) Quanto ao ponto da situação de procedimentos concursais, relativos a obras foi 
informado que:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- a) A empreitada de execução de muro em pedra no Complexo Desportivo de 
Armação de Pera, foi adjudicada por ajuste direto, à empresa Edifélix – Edifícios e Material de 
Construção Civil, Lda pelo valor de 8.903,53 euros, o auto de consignação foi assinado em 23 
de setembro de 2014 e tem um prazo de execução de trinta dias;--------------------------------------- 



 
 

 

 ---------- b) A empreitada de remodelação das instalações sanitárias públicas no Largo do 
Município, foi adjudicada por ajuste direto com consulta ao mercado a várias firmas, à 
empresa Vítor Manuel & Pedro, Lda, pelo valor de 9.900,00 euros, o auto de consignação foi 
assinado em 23 de setembro de 2014 e tem um prazo de execução de trinta dias; ---------------   
 ---------- c) A empreitada de Estabilização do talude da EM528 – Monte da Jóia, foi adjudicada 
por concurso público, à empresa SOPROEL, SA, pelo valor de 81.340,00 euros, tem um 
prazo de execução de 45 dias para o projeto e 65 dias para a obra e o auto de consignação 
foi assinado em 7 de julho de 2014; -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4) Relativamente à mobilidade interna do funcionário da C.M. de Leiria para a C. M. 
de Silves, foram apresentados os dados, que se transcrevem:------------------------------------------- 
 ---------- Nome: Francisco Miguel Santos.----------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Técnico Superior (Departamento de Infraestruturas e Manutenção/Seção de Apoio 
Administrativo/CMLeiria).-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Formação Académica: Licenciatura em Gestão e Administração Pública.------------------ 
 ---------- Base legal: mobilidade interna ao abrigo da Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, art.º 
59.º, alíneas a) e b), art.º 60.º, n.º 2, e art.º 61.º, n.º 1.------------------------------------------------------ 
 ---------- Entrada em funções: 1 de Setembro de 2014.----------------------------------------------------- 
 ---------- O novo quadro desempenha funções técnicas e trabalha sob a alçada do senhor 
Vice-Presidente; colabora ativamente na ligação à DOMT e à DSUA; desempenhará papel 
importante no desencadeamento, preparação, coordenação e gestão de procedimentos 
concursais em articulação com os Chefes de Divisão da DOMT, DSUA e a Secção de 
Aprovisionamento, agilizando e acelerando processos; trata-se de elemento experiente e 
qualificado que, a nosso ver, trará qualidade ao trabalho autárquico. ----------------------------------  
 ---------- 5) Foram apresentados os relatórios da DOMT - Divisão de Obras Municipais e 
Trânsito referentes à justificação de trabalho extraordinário, que se anexa; -------------------------  
 ---------- 6) Relativamente aos Polos de Educação ao Longo da Vida foi apresentado um 
relatório elaborado pelos Serviços da Ação Social, que se anexa;--------------------------------------- 
 ---------- 7) Quanto ao ponto da situação da relação entre a PLMJ e a Câmara Municipal de 
Silves foi informado que esta questão já foi respondida em 16 de Julho de 2014, a qual 
remetia para esclarecimentos anteriores, reproduzindo-se as explicações dadas, por escrito, 
em 16 de Julho do corrente:---------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- “Essa questão já obteve resposta da Presidente em várias reuniões de Câmara 
ocorridas no mês de Novembro de 2013, e ainda foi merecedora de resposta em relatório do 
GAP, 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 Góis e Dr.ª Leonor Bentinho) com contratos 
de prestações de serviços jurídicos celebrados com o Município.”------------------------------ -------  
 ---------- 8)Quanto ao processo judicial da empresa Traintur, a informação solicitada está toda 
condensada em relatório elaborado pelo GAP em 30 de Junho de 2014, e sobre o qual veio a 
recair parecer jurídico da Divisão de Assuntos Jurídicos de 09 de Julho de 2014, que validou 
por inteiro o teor do referido relatório. No âmbito do processo executivo n.º 535/09.0 BELLE-A, 
a autarquia foi notificada do Acórdão do TCA Sul, que revogou a sentença do TAF de Loulé, 
tendo, nesse seguimento, sido interposto recurso, com efeitos suspensivos, para o STA. -------     
 ---------- Foi também entregue uma informação da Divisão Financeira, sobre o valor dos 
fundos disponíveis a 23 de setembro de 211.671,72 € (duzentos e onze mil, seiscentos e 
setenta e um euros e setenta e dois cêntimos). --------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- A Exma. Sra. Presidente prosseguiu dizendo que “na primeira semana de setembro 
fui abordada pelo Sr. Presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve, que me 
informou que viriam médicos para Silves, mas que a Câmara Municipal teria que garantir a 
sua estadia. Eu respondi-lhe que não deveriam ser as autarquias a arcar com uma 
responsabilidade que é do Ministério da Saúde. -------------------------------------------------------------  
 ---------- Cada vez mais o Governo retira mais direitos às próprias Câmaras Municipais de 
decidir, mas vêm colocar maiores responsabilidades. Foi-me dito então que se não nos 
responsabilizarmos, haverão outras Câmaras Municipais que ficarão com os médicos, e elas 
responsabilizar-se-ão por estes alojamentos. Compreendi o raciocínio e voltei a referir que 
seria da responsabilidade do Ministério da Saúde, munir os Centros de Saúde com médicos, 
mas, atendendo às necessidades dos munícipes, iriamos fazer o arrendamento para esses 
médicos. São três médicos, um em S. Bartolomeu de Messines e dois em Silves.” ---------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio solicitando “ a entrega atempada e 
conclusiva das informações que pedi na última reunião. Apelo, ao abrigo do meu estatuto de 
oposição, que os esclarecimentos sejam prestados. -------------------------------------------------------  
 ---------- O que foi entregue, está de forma defeituosa, responde-se não respondendo, pelo 
que vou deixar de perguntar. O que eu pedi sobre a PLMJ é se, desde a última informação 
dada, houve mais alguma coisa relevante. Se não existe digam que não. ---------------------------  
 ---------- Sobre a Traintur, por lealdade não me vou pronunciar, e a informação está mais que 
incompleta. Volto a solicitar uma informação exaustiva com elementos do processo judicial. 
Como houve uma carta de um ilustre colega meu remetida para Tribunal em processo-crime, 
isto tem que ser respondido. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Solicitamos também, que na segunda reunião de câmara de outubro seja agendado 
na Ordem de Trabalhos o ponto referente à Revisão do PDM – Plano Diretor Municipal, com a 
presença do Sr. Dr. Ricardo Tomé e que estejamos munidos de um relatório do que foi feito e 
do que ainda não foi. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Questiono se foram iniciados alguns processos de inquérito tendentes, ou não, à 
abertura de processos disciplinares a alguns funcionários? E também se, para esse efeito, a 
Sra. Presidente chamou ao seu gabinete algum ou alguns funcionários da Câmara Municipal 
para lhes comunicar que iria iniciar o apuramento de responsabilidades por incumprimento do 
seu dever.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra questionando “se  obras 
na EB 2,3 de S. Bartolomeu de Messines ainda se encontram a decorrer?” ao que a Exma. 
Sra. Presidente respondeu que “sim, porque temos poucos operacionais, e entretanto tiveram 
a trabalhar na Feira Medieval, e depois a gozar as férias no período de férias das crianças. 
Por isso, elas ainda estão a decorrer já com a abertura das escolas e há que acautelar as 
zonas de intervenção após o horário escolar, o que implica horas extraordinárias e trabalho 
aos sábados e domingos. Tudo isto condiciona o progresso dos trabalhos. -------------------------  
 ---------- Também no que respeita à pintura das escolas, falta apenas pintar duas em S. 
Bartolomeu de Messines, e estamos a proceder à recuperação dos sanitários. Iremos retirar 
os estores das janelas, tendo já solicitado orçamento para a sua substituição por outro tipo. ---  
 ---------- Pretendemos que até final deste ano, as escolas tenham as condições básicas.” ------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto prosseguiu relembrando “os relatórios já 
solicitados pelo Dr. Rogério Pinto e que alguns ainda não foram entregues.” -----------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Joaquim Gonçalves tomou a palavra alertando “para as dificuldades 
financeiras com que se debate a Corporação Voluntária de Bombeiros de S. Bartolomeu de 
Messines, encontrando-se no limite. Alerto também, para as sarjetas tapadas em Silves, com 
sacos de plástico.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- A Exma. Sra. Presidente interveio dizendo que “foi solicitado pelas duas corporações 
de bombeiros do concelho, uma especial atenção atendendo ao facto de estarem a viver com 
grandes dificuldades financeiras, pela falta de anteriores receitas, como as devidas pelo 
transporte de doentes e pagamentos em atraso. Solicitaram à Câmara Municipal para que, 



 
 

 

em conjunto com a ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil, houvesse um contributo 
por forma a que permitisse a sustentabilidade das corporações. Foi constituída uma comissão 
que irá avaliar os meios que as Corporações de Bombeiros detêm, da qual fará parte 
elementos da área financeira e jurídica, e outras pessoas idóneas que são consideradas 
representativas, para que se veja o que pode ser feito, estrategicamente, para as 
corporações. Prevemos que seja apresentado um trabalho realmente importante no final de 
outubro. Pretendemos pois garantir a sustentabilidade das corporações de bombeiros porque 
fazem um trabalho deveras importante para este e outros concelhos. ---------------------------------  
 ---------- Refiro ainda uma reunião havida sobre o fogo que ocorreu no lugar dos Fitos, em 
Silves, no passado dia 30 de agosto, onde se congratulou o desempenho da Proteção Civil 
Municipal nesse incêndio. Também foram efetuados bons contactos com as Corporações de 
Bombeiros de Ourique e de Almodôvar, onde os bombeiros fizeram um trabalho espetacular, 
inclusive com a ajuda dos particulares.” ------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE EM 
POÇO DA FIGUEIRA, TUNES. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Luís António Seixas dos Santos e Maria da Luz Santos Costa. ------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA FRACÇÃO 
C, DO EDIFÍCIO SITO NO N.º 13, R/C , ESQ.º, DA RUA DA MISERICÓRDIA, EM 
ALCANTARILHA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Gonçalo Miguel dos Reis Costa. ------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO, NA RUA DO 
CORREIO, EM TUNES. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Luís Guerreiro. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de 
acordo com a informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO, EXISTENTE NO N.º 19–A, DA RUA DR. ANTÓNIO DA COSTA 
CONTREIRAS, EM S. BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Mário Augusto Coelho Matos. ---------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIO, REFERENTE À 
SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO, EM PRÉDIO SITO EM FONTES DA MATOSA, 
ALCATARILHA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Maria José Valente cavaco Oliva Vilarinho e outra. ---------------------  



 
 

 

 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação não havendo lugar à apresentação de projetos das especialidades e 
emitir licença de obras. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, 
SITA EM ABERTAIS, S. BARTOLOMEU DE MESSINES. ------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Maria João das Dores Cabrita de Matos Branco. --------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura e emitir 
a licença de obras, de acordo com a informação. -----------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO, NO LOTE N.º 7, 
DA URBANIZAÇÃO QUINTA DA TORRE, EM ARMAÇÃO DE PERA. --------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Eugénio António & António Eugénio, Lda. -----------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. -------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E ALTERAÇÃO DE MORADIA, 
SITA NA TORRE, EM ARMAÇÃO DE PERA. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Luís Manuel Silva de Sousa Piscarreta. --------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística e ofício do Tribunal 
Administrativo e Fical de Loulé, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e remeter a 
informação ao Ministério Público do TAFL – Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé. ----------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ESTADO 
DE CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SITO EM MONTES RAPOSOS, PERA.------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Clotilde da Conceição Rodrigues. ----------------------------------------------  
 ---------- Presente auto da Comissão de Vistorias, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a proprietária do edifício, nos 
termos conjugados das disposições constantes do DL 555/99, de 16 de dezembro, com as 
posteriores alterações, do RGEU – Regulamento Geral das Edificações e Urbanizações e do 
Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, para no prazo de 60 (sessenta) dias, 
proceder à regularização das obras necessárias tendentes a colmatar as deficiências 
constantes do auto de vistoria. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS, EM EDIFICAÇÃO DEGRADADA, LOCALIZADA NA RUA CÂNDIDO DOS 
REIS, EM S. BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Pedro Nobre.------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente pedido de prorrogação de prazo e auto da Comissão de Vistorias, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “a Sra. Presidente 
da Câmara Municipal, como responsável máxima da Protecção Civil, deverá tomar as 
medidas que entender por convenientes, no sentido de proteger a segurança de pessoas e 
bens, independentemente do que vier a ser feito pelo requerente.” ------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder o prazo de 180 dias, 
condicionado à execução dos trabalhos destinados a assegurar a segurança de pessoas e 
bens na via pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO EXISTENTE EM 
PRÉDIO SITO NA RUA ALMEIDA GARRET, EM PERA. -------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Fábrica da Igreja Paroquial de Pera. ------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação e aceitar os projetos das especialidades de acordo com as informações 
de 12 de setembro de 2014 e de 19 de setembro de 2014. -----------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, EM PRÉDIO SITO NA AVENIDA 
BEIRAMAR, N.º 5, 6-E, FRAÇÃO AN, ARMAÇÃO DE PÊRA. -------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Fernando Leite da Costa Pereira. ----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o requerente de acordo com a 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, EM PRÉDIO SITO NA AVENIDA 
BEIRAMAR, N.º 5, 6-D, FRAÇÃO AM, ARMAÇÃO DE PÊRA. -------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Fernando Leite da Costa Pereira. ----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o requerente de acordo com a 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA O AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE SILVES - ANO LETIVO 2013/2014 - AUXILIOS ECONÓMICOS – 
ADITAMENTO.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Setor de Educação, informação de Cabimento e Oficio do 
Agrupamento de Escola de Silves, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -----    
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a transferência do valor de 
469,70 € nos termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO "LOJA DE VENDING" 24 HORAS, SITO NA 
RUA MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, EM SILVES, DURANTE 24H00. ----------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Sandra Cristina Sá Gonçalves.--------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da SATL – Secção de Taxas e Licenças, parecer da Junta de 
Freguesia de Silves e pedido apresentado pela requerente, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar o funcionamento por 24 horas 
de acordo com o parecer da Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------  
 
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DA TAXA REFERENTE AO DIREITO DE UMA 
PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL ATÉ 5% NO IRS, NO ANO DE 2015. ------------------------------------  
 ---------- Presente proposta do executivo permanente, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio questionando “qual a justificação para a taxa 
máxima?” ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu que “consideramos que a taxa máxima 
irá refletir-se em quem ganha mais.” ----------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “quero notar que, 
no tocante ao IRS, para o executivo permanente, a esmagadora maioria dos silvenses são 
pessoas ricas e abastadas que não se confrontam com a crise e têm capacidade para pagar 
este montante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Por outro lado, quero notar que, o executivo permanente CDU, à semelhança do 
Governo da Nação, aumenta os impostos, mantendo a taxa máxima do ano passado, 
penalizando ainda mais as famílias que, no presente, contam os cêntimos até ao fim do mês.   
 ---------- Por isso, pretendo que fique registado que, em 2013, a Câmara Municipal recebeu a 
quantia de € 758.994,00 (setecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e quatro 
euros), e no presente ano irá ser transferida a quantia de € 737.630,00 (setecentos e trinta e 
sete mil, seiscentos e trinta euros). Gostava de saber qual é a verba que o executivo 
permanente já recebeu este ano, neste tocante. ------------------------------------------------------------  
 ---------- Parece-nos que, na senda do que tem vindo a alegar, teria sido de bom tom que o 
executivo permanente CDU tivesse descido esta taxa máxima ou mesmo eliminado. ------------  
 ---------- Apelamos assim para que no próximo ano tal aconteça, porque, se não for o caso, 
avanço já que irei propor essa iniciativa para ela ser votada.” -------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho interveio dizendo que “não é verdade, porque não há 
aumento de impostos por parte do executivo permanente.” ----------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta com três votos a favor da 
CDU e quatro abstenções do PSD e do PS. Mais se delibera remeter à Assembleia Municipal 
para deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DA TMDP – TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE 
PASSAGEM DE 0%. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta do executivo permanente, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e remeter à 
Assembleia Municipal para deliberação. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO – PROPOSTA DE TAXAS PARA O ANO DE 2014 – CIMI – CÓDIGO 
DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta do executivo permanente, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “relativamente às três 
propostas apresentadas pelo executivo permanente, consideramos que não estamos a 
aumentar a carga fiscal dos nossos munícipes, mas sim, a diminuir e a proporcionar-lhes que, 
apesar das directrizes do Governo Central, consigam em termos concelhios, poder usufruir de 
algum tipo de benefícios locais. Este executivo apresenta na proposta de CIMI – Imposto 
Municipal sobre Imóveis, mais uma vez, as taxas mínimas propostas pelo Governo Central.” --   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra respondendo que “é bom 
recordar que os silvenses dispõem de uma menor capacidade financeira para fazer face à 
despesa mensal, logo vivem com menos recursos. Sendo assim, a manutenção da mesma 
taxa equivale a um aumento prático de impostos. É elementar. O executivo permanente CDU, 
ao não pretender baixar a taxa de IRS, na prática, penalizou, pela lógica, os Silvenses.” --------     
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e remeter à 
Assembleia Municipal para deliberação. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 20 - 
RATIFICAÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente 
de 19 de setembro de 2014. Os vereadores do PSD e do PS abstiveram-se. -----------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 21. ------------  



 
 

 

 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta. Os vereadores do PSD e 
do PS abstiveram-se. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO N.º 19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta. 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 onze horas e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. Presidente da 
Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente acta que 
foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. --------------------   
 ---------- E eu                                                                                    , Técnica Superior Jurista da 
Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino. -------------------------------------------   
 

 


