
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 37  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 1 DE OUTUBRO DE 2014. ---------------------  
 ---------- Ao primeiro dia do mês de outubro 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 Luiza 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 3.795.059,89 € (três milhões, setecentos e noventa 
e cinco mil, cinquenta e nove euros, oitenta e nove cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 506.385,69 € (quinhentos e seis mil, trezentos e oitenta e cinco euros, 
sessenta e nove cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Foi aprovada a acta Nº 35 da reunião ordinária de Câmara realizada a 17 de 
setembro de 2014.  --------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente começou por entregar os esclarecimentos à vereação não 
permanente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1. Relativamente à relação entre a PLMJ – Sociedade de Advogados, RL e a Câmara 
Municipal, foi informado não haver mais nada a acrescentar. --------------------------------------------  
 ---------- 2. Quanto ao processo judicial da empresa Traintur, Animação Turística, Lda. foram 
reiterados os esclarecimentos já anteriormente prestados através de cópia da informação 
exaustiva com elementos do referido processo: relatório elaborado pelo GAP – Gabinete de 
Apoio à Presidência em 30 de junho de 2014, já fora anteriormente entregue, parecer jurídico 
prestado pela Divisão de Assuntos Jurídicos em 9 de julho de 2014, que validou por inteiro o 
teor do referido relatório e cópia do Acórdão do TCA Sul – Tribunal Central Administrativo Sul, 
assim como do recurso, com efeitos suspensivos daquele Acórdão, para o STA.  -----------------  
 ---------- Acrescenta-se que esta documentação foi remetida por email no dia 29 de Setembro 
de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. No que diz respeito à palha utilizada durante a Feira Medieval, foi arrumada no 
Armazém Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4. No que concerne às acções de fiscalização relativas à venda ambulante em 
Armação de Pêra, foi solicitado à GNR que fizesse a dita fiscalização, durante o período do 
verão, juntando-se ofício dirigido à GNR de Armação de Pêra, em 7 de Julho do corrente ano.  
 ---------- 5. Foi entregue um relatório sobre o desporto sénior, escola de natação e aulas de 
fitness (lugares, horários, professores). ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. Em relação à construção da área de serviço de autocaravanas em Silves, está 
previsto o início das obras a todo o momento. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Foi também entregue uma informação da Divisão Financeira, sobre o valor dos 
fundos disponíveis a 30 de Setembro, de 168.536,73 € (cento e sessenta e oito mil, 
quinhentos e trinta e seis euros, setenta e três cêntimos). ------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Prosseguiu a Sra. Presidente informando que “em relação ao ponto da situação da 
revisão do PDM – Plano Diretor Municipal, e porque, o Dr. Ricardo Tomé, técnico superior 
responsável pelo mesmo, estará de férias na segunda reunião de Câmara deste mês, este 
assunto transitará para a terceira reunião de Câmara a realizar na terceira quarta-feira de 
outubro.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em seguida, tomou a palavra o Sr. Vereador Mário Godinho para dar a saber que “os 
pedreiros estão em São Marcos da Serra, a trabalhar no arranjo de um pontão. As máquinas 
pesadas continuam os seus trabalhos nas freguesias de São Marcos da Serra e de São 
Bartolomeu de Messines. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O betuminoso foi necessário deslocar para Armação de Pêra, para ser colocado nas 
roturas existentes no pavimento. Os calceteiros continuam a repor calçada nas freguesias de 
Alcantarilha e Pêra.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A seguir, usou a palavra, a Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luiza Luís para informar que 
“hoje decorre uma tertúlia intimista sobre “músicas e livros da sua vida”, na Sociedade de 
Instrução e Recreio Messinense, e amanhã será o concerto do músico Custódio Castelo 
(guitarra portuguesa) a realizar no Auditório da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São 
Bartolomeu de Messines e de São Marcos da Serra”. -----------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Primeiramente, usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto para recomendar 
que “o barco junto à Lota de Armação de Pêra seja reparado até ao próximo verão. -------------    
 ---------- Embora, a APAP - Associação dos Pescadores de Armação de Pêra não esteja 
disponível, mas como os apoios de pesca apresentam um aspecto muito degradado, conviria 
falar com eles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Em relação às rupturas junto às Construções Cortegaça, em Armação de Pêra, 
preocupa-me uma cratera, com mais de dois metros de profundidade, que não foi tapada. -----  
 ---------- Relativamente às condutas da rede de abastecimento de água como são de 
fibrocimento, quando se corta, o amianto entra nas canalizações e a água leva-o, o que é 
preocupante. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Recomendo a colocação de tampas nos moloks que estão soltas, bem como a 
limpeza dos moloks, nomeadamente dos lixiviados, porque era importante que fossem 
aspirados, sobretudo, junto das zonas de restauração, bem como a limpeza em volta dos 
moloks.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à apanha de verdes, já há espalhados em vários sítios. -----------------------------  
 ---------- Questiono se existem desenvolvimentos quanto à situação da Fábrica do Inglês e a 
aquisição do Museu da Cortiça pela Câmara Municipal? --------------------------------------------------  
 ---------- Para quando as reuniões das Comissões de Trânsito e em que freguesias? -------------  
 ---------- Preocupa-me também as estruturas da Feira Medieval, ainda existentes, sobretudo a 
que se encontra junto ao parque de estacionamento, sito na Praça Al-Mutamid, em Silves, 
que deverá ser retirada o mais rapidamente por questões de segurança. ----------------------------  
 ---------- Quando serão ligados os focos de luz pública que foram desligados, e quando se 
altera o horário de funcionamento? Deverão ser criadas condições de segurança, sobretudo 
para as crianças que já iniciaram o ano escolar. -------------------------------------------------------------  
 ---------- O ponto de luz na zona do Minigolfe, em Armação de Pêra, estará disponível no 
próximo ano? O que se passou? ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Peço que os serviços da Câmara Municipal digam se realizaram algumas acções de 
fiscalização junto da venda ambulante na Frente Mar de Armação de Pêra. ------------------------  
 ---------- Alerto para a limpeza das bermas. -------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à vacaria de São Bartolomeu de Messines, o que é que a Câmara Municipal 
pensa fazer para resolver o problema na zona? -------------------------------------------------------------  
 ---------- Sem pôr em causa a actuação do executivo permanente, pretendo perceber o porquê 
de o Dia Internacional do Turismo ser comemorado em São Bartolomeu de Messines. ----------  
 ---------- Apesar da pergunta, há algum tempo, atrás sobre o estado da água da ribeira de 
Alcantarilha que estava a desaguar junto à praia, foi agora entregue um relatório datado de 18 



 
 

 

de setembro de 2014. Não está em causa o que o técnico, que assina, diz, mas sim a 
resposta do executivo permanente. É dito que: --------------------------------------------------------------  
 ---------- “ (…) 25 de julho (manhã), no decurso de uma reunião com o Eng.º Pedro Coelho 
(ARH Algarve), este comunicou a necessidade de fecho do cordão dunar da ribeira de 
Alcantarilha, a realizar nesse mesmo dia devido à degradação da qualidade bacteriológica da 
água da ribeira de Alcantarilha, tendo-se procedido ao seu fecho nesta data.(…) e “(…) No 
que se refere a análises de água balnear efetuadas pela ARS Algarve, a 11/06/2014, cujas 
colheitas foram realizadas na praia de Armação de Pera nascente e na Praia Grande Poente 
(vizinhança do cordão dunar da ribeira de Alcantarilha), os valores estavam dentro dos 
valores normais não havendo qualquer indicador alterado. Nas análises posteriores realizadas 
por aquela entidade, até ao final de Agosto, os valores estavam dentro dos valores normais 
não havendo qualquer indicador alterado.(…)“ É bastante grave, porque o executivo 
permanente tem grandes responsabilidades, e não deu a este órgão a informação que era 
devida e andou a esconder a qualidade da água em Armação de Pêra. ------------------------------  
 ---------- Recordo um relatório da ARS Algarve – Administração Regional de Saúde do Algarve 
em 14 de agosto de 2014, enviado para vários elementos da Câmara Municipal e Junta de 
Freguesia, relatório esse, de análises de água, que não nos foi informado, e várias vezes o 
pedi. Os valores limite foram ultrapassados pelo que a água não estava no seu estado 
normal. Notava-se que a coloração da água da ribeira de Alcantarilha não estava em 
condições. Isto podia ter sido informado à vereação não permanente, mas o executivo 
permanente não teve a boa vontade de o entregar e dizer o que se estava a passar. É uma 
situação que consideramos de incompetência e negligência. --------------------------------------------  
 ---------- Não era o executivo permanente que estava em causa, pois são situações que 
acontecem, mas tinha a obrigação de nos informar. E houve também peixes mortos que 
foram recolhidos pelos serviços. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Solicitamos ao executivo permanente que faça um relatório contendo a compilação 
de todas as análises de água feitas na ribeira de Alcantarilha, no período da época balnear.  -  
 ---------- Fiquei surpreendido na última sessão da Assembleia Municipal sobre a situação 
financeira do município. Este órgão, Câmara Municipal, deveria ter tido conhecimento antes 
da Assembleia Municipal e deveria ser entregue o documento à vereação não permanente, 
pois trata-se de um documento preparatório para o Orçamento de 2015. ----------------------------  
 ---------- Uma outra surpresa tida nessa sessão tem a ver com a construção de um 
Polidesportivo em Tunes. Defendemos que sempre que haja a iniciativa de privados, venham 
eles. Foi o que se passou com a construção do Complexo Desportivo de Armação de Pêra, 
mas de acordo com um protocolo. Estranho pois que, para o Complexo Desportivo de Tunes, 
não tenha vindo qualquer proposta de protocolo trazida pelo executivo permanente para 
podermos deliberar e, com certeza, todos nós o iriamos subscrever. Ainda, para mais que eu 
enquanto Presidente, já tinha desenvolvido contactos juntamente com o Presidente da Junta 
de Freguesia de Tunes e que se iria desenvolver após as eleições autárquicas. -------------------  
 ---------- Recordo que a Sra. Presidente disse que estava a ser efectuada a limpeza do terreno 
quando o Dr. Fernando Serpa questionou sobre o assunto quando poderia ter dito que era 
feito pelo Grupo Jerónimo Martins.” -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra para dizer que “não consta da verdade as palavras 
do Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, no sentido de ter dito que a abertura do caminho para as 
negociações para a construção do Pavilhão Polidesportivo de Tunes, foi feita por ele. A 
primeira vez que o Eng.º Araújo dos Santos auscultou o interesse de poder desenvolver, em 
conjunto, com o Grupo Jerónimo Martins, a construção desse equipamento através da lei do 
mecenato, foi aquando do almoço de inauguração do entreposto comercial, no qual o senhor 
engenheiro referiu que iria analisar e ponderar junto do Grupo, essa possibilidade e que, em 
breve, entraria em contacto connosco para saber o pretendido e designadamente o projecto.”   
 ---------- Prosseguiu a Sra. Presidente, referindo que “a lavagem dos contentores está a ser 
feita e a lavagem dos moloks também se iniciou. -----------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à iluminação pública, falei com a empresa EDP – Energias De Portugal sobre 
a alteração do horário, mas o controlo da luz está a ser alterado, o que causa discrepância 



 
 

 

em alguns lugares, devido a essa mudança de controlo. E houve sim alteração de focos de 
luz.  -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à vacaria em São Bartolomeu de Messines, é um problema que aflige os 
messinenses e estive na manifestação como munícipe e como Presidente da Câmara 
Municipal, como pessoa atenta aos problemas da freguesia. Saiu dali a constituição de uma 
comissão local que reunirá com algumas das entidades que já se pronunciaram. Foi 
elaborado ainda um auto de contra-ordenação, porque foram feitas obras sem licença. ---------  
 ---------- Em relação à água da ribeira de Alcantarilha existe um protocolo de actuação 
realizado em novembro de 2013, com as entidades, segundo o qual seria feito de uma 
determinada forma. Tudo o que fizemos foi em concordância com o que as entidades nos 
disseram para fazer. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Nós, executivo permanente, cumprimos segundo os dados e conforme o protocolo. ---  
 ---------- Quanto à construção do Polidesportivo de Tunes, o protocolo ainda não veio a 
reunião para decisão, mas está dependente de uma outra situação. A minuta de protocolo foi 
elaborada pelos nossos serviços jurídicos, tendo sido enviada ao Grupo Jerónimo Martins, no 
início do mês de junho. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Não consta da verdade o que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse quanto àquilo 
que se estava a fazer em Tunes. A falta de resposta da entidade é que levou à falta de 
resposta do executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao protocolo do Complexo Desportivo de Armação de Pêra, a situação é 
diferente, pois foi estabelecido com o Clube de Futebol “Os Armacenenses” e não com a 
Câmara Municipal. O clube responsabilizou-se pela construção do campo de futebol e nós 
não conhecemos o acordado entre o clube e o privado. Daí a diferença em relação a esta 
situação de Tunes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Recordo a chamada de atenção que na altura fiz, enquanto vereadora, aquando da 
alteração do protocolo e aos seus termos. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- Não escondi nada, mas apenas ocultei uma situação que se estava a tratar.” -----------  
 ---------- Posto isto, interveio a Sra. Vereadora Maria da Graça Neto para dizer que “vamos 
imaginar que o executivo não permanente não estaria de acordo. Acho que, reunindo 
semanalmente, deveria a Sra. Presidente ter trazido aqui o assunto e foi imprudente ter 
ocultado este facto. Teria feito uma auscultação à nossa intenção e assim trabalharia num 
campo aberto e não num campo duvidoso. -------------------------------------------------------------------  
 ---------- As questões levantadas pelo Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto são exemplo disso, 
como a das análises da água. Muitas vezes o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto e a Sra. 
Vereadora Dra. Cristina Santos falaram na qualidade da água.” ----------------------------------------  
 ---------- A seguir a Sra. Presidente disse que “reforço o que disse atrás sobre o protocolo, e 
não tenho conhecimento dos valores das análises da água. Quem avalia e diz a atitude que 
devemos tomar é a APA – Agência Portuguesa do Ambiente, de acordo com os valores, tal 
como resulta do protocolo de que já falei.” --------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ao que a Sra. Vereadora Dra. Maria Graça Neto retorquiu: “mas independentemente 
disso, vocês teriam intervindo pois os valores das análises ultrapassaram em muito os limites. 
Contudo, estou mais descansada, porque os senhores não tiveram conhecimento desses 
resultados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Reforço mais uma vez para que a Sra. Presidente nos faça chegar qualquer 
informação que considere relevante como o que se passou agora com o Polidesportivo de 
Tunes. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Alerto ainda para uma situação de um sinal rodoviário existente na estrada junto ao 
Poço Frito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- De seguida tomou a palavra o Sr. Vereador Mário Godinho para esclarecer que “este 
executivo permanente não oculta nem ocultou informação em relação à ribeira de 
Alcantarilha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O relatório remetido à Junta de Freguesia de Armação de Pêra é assinado por um 
técnico e não pelo executivo permanente. E será este técnico que irá informar a Câmara 
Municipal e a Assembleia Municipal do conteúdo dessa informação. ----------------------------------  



 
 

 

 ---------- Concordo com a Sra. Vereadora Dra. Graça Neto quando fala da conversa da Sra. 
Vereadora Dra. Cristina Santos e do Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto. Esta situação não teve a 
responsabilidade da Câmara Municipal, mas de um fenómeno natural e a APA – Agência 
Portuguesa do Ambiente fez análises. Não foram as máquinas da Câmara Municipal que 
fizeram a abertura da ribeira de Alcantarilha, mas sim a própria maré que a abriu, conforme é 
dito pela APA. Esta fez análises à água da ribeira e colocou uma placa a proibir banhos nela 
desde o princípio de agosto. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A nós cabe-nos aceitar o que nos pedem e em função disso, colaborar com a APA. --   
 ---------- Está assumido politicamente por nós três, mas a Junta de Freguesia de Armação de 
Pêra prefere ter bandeira vermelha a ter mosquitos. Foi uma batalha ganha este ano quanto 
aos mosquitos, ao contrário do ano passado e como se isso não chegasse, tivemos a praia 
interdita três dias com bandeira vermelha.” -------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em seguida, usou da palavra a Sra. Vereadora Eng.ª Luiza Luís para explicar aos 
presentes que “o Dia Internacional do Turismo foi comemorado em São Bartolomeu de 
Messines por sugestão do Sector do Turismo que pretende que, à semelhança de todas as 
outras actividades, haja uma descentralização. Este ano foi comemorado em São Bartolomeu 
de Messines e para o ano, espera-se que seja noutra freguesia.” --------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra para dizer que “o Vice-Presidente 
empurra a responsabilidade para um técnico, mas os senhores são responsáveis por terem 
recebido correspondência e quando este relatório chegou, deveria ter passado pelas chefias 
antes de vir a reunião de Câmara. Os senhores têm que ser responsáveis, mas ocultaram 
informação quando a podiam ter dado.” ------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho respondeu que “em face das análises, a APA ou põe a 
bandeira vermelha ou a amarela, quando desaconselha banhos.” -------------------------------------  
 ---------- Posto isto, interveio o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina que começou por reforçar “uma 
ideia que tem a ver com as informações prestadas à vereação não permanente. Considero 
que muitas vezes não se dá a informação que se deveria dar, se calhar porque o executivo 
permanente não aponta e esquece-se de transmitir o que é relevante transmitir à vereação 
não permanente. Por isso, acho que deverão ser dadas informações a mais do que deixar de 
dar o que porventura seja relevante. Isto tem a ver com o nosso dever de contribuir o que não 
poderemos fazer se não formos informados. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao protocolo referente ao Polidesportivo de Tunes, questionaram-me se 
eu sabia sobre o protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e a Câmara Municipal de 
Palmela e eu disse que não sabia de nada. Não soube responder nem sei se houve algum 
protocolo assinado com a Câmara Municipal de Palmela. Isto para dizer que há informações 
que o executivo permanente considera não dar, mas que o devia fazer. Não se trata de um 
juízo de valor, mas sim de um desabafo.” ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- A seguir a Sra. Presidente esclareceu que “fui vereadora durante quatro anos e sei o 
que são informações dadas e não dadas no mandato anterior. -----------------------------------------  
 ---------- O cuidado que nós temos ao enviar a parte de Antes da Ordem do Dia da acta da 
reunião anterior de todas as questões que são colocadas para dar resposta, se possível, na 
reunião seguinte. E é possível que caso haja falha, os senhores indicarem o que esteja em 
falta. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Existe um cuidado rigoroso na prestação de resposta ao que é solicitado pela 
vereação não permanente. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Têm conhecimento de que as reuniões são semanais, o que deixa apenas a quinta-
feira para se trabalhar no solicitado. Pode haver também alguma dificuldade em eu transmitir 
o que considero pertinente. Se houver falhas, assumo-o, mas não são intencionais. Há um 
rigor em responder ao solicitado na reunião seguinte.” ----------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, em seguida, disse não se referir “aos pedidos de 
esclarecimentos, mas ao período de informação da Ordem de Trabalhos. Gosto de estar 
informado para poder contribuir.” --------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A seguir, o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa aproveitou para deixar o seu 
testemunho ao dizer que “infelizmente os actos não acompanham as palavras da Sra. 



 
 

 

Presidente, porque o importante da informação não é só o conteúdo, mas a forma como é 
referida e em tempo oportuno, e isso não tem havido. Por exemplo, só após muita insistência 
é que me mandaram um email sobre o facto de a Câmara Municipal ter perdido a acção e era 
importante que a vereação não permanente soubesse. ---------------------------------------------------  
 ---------- Aguardo ainda o pedido da relação das instalações de superfícies comerciais no 
concelho e qual o estado em que se encontra cada um dos processos. ------------------------------  
 ---------- Aguardo também a resposta ao processo da eventual superfície comercial que se 
pretende instalar na parte poente do mercado municipal de São Bartolomeu de Messines. -----  
 ---------- Aguardo ainda informação sobre se houve o início do primeiro período de 
averiguações da postura de alguns trabalhadores desta Câmara Municipal quanto ao alegado 
incumprimento dos seus deveres. -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Fiquei contente por saber que o processo de instalação da superfície comercial do 
Grupo Jerónimo Martins com o apoio inestimável dos técnicos camarários, iria trazer alguma 
compensação para os locais. Questão diferente é ter saído da Câmara Municipal uma minuta 
de protocolo sem que a mesma tivesse vindo ao conhecimento e aprovação da vereação, e 
este facto é grave e prova que os senhores não cumprem o Estatuto da Oposição. Nunca 
assisti a um facto desta natureza, ou seja, que saísse algo sem que previamente viesse a 
reunião de Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à qualidade da água da ribeira de Alcantarilha fiquei preocupado com a 
informação trazida pelo Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, e quero saber, por escrito, se o 
executivo permanente teve conhecimento do documento apresentado pelo Sr. Vereador Dr. 
Rogério Pinto, com cópia para esta acta; qual a razão de o mesmo não ter sido apresentado à 
vereação não permanente; se não teve conhecimento, pedia à Sra. Presidente que 
manifestasse o nosso mais veemente protesto à APA, pelo facto de a Câmara Municipal não 
ter sido informada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Peço à Sra. Presidente que me dê uma cópia da carta que, em nosso nome, enviou 
ao administrador do Intermarché, a reconhecer o facto de ele ter honrado os compromissos 
assumidos perante os antigos trabalhadores da loja de São Bartolomeu de Messines, desse 
mesmo grupo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Questiono sobre o ponto da situação do projecto da Praia Grande. -------------------------  
 ---------- O executivo permanente solicitou ou não à Junta de Freguesia de São Bartolomeu de 
Messines que se pronunciasse sobre a pretensão de instalação na vila de uma superfície 
comercial que me disseram ser do Grupo Pingo Doce? Se o fez, pretendo uma cópia do 
pedido feito à Junta de Freguesia e a resposta dada por esta. ------------------------------------------   
 ---------- Uma vez mais, pedia que enviasse, por email, cópia dos documentos que a Câmara 
Municipal envia para a Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- É importante que na próxima reunião seja agendada e entregue cópia sobre a 
situação financeira da Câmara Municipal com o envio atempado dos documentos, 
nomeadamente, o relatório que enviaram para a Assembleia Municipal.  ----------------------------  
 ---------- Pretendo também saber desde a última vez que enviaram esclarecimentos, qual o 
ponto de situação sobre as Contas de Gerência auscultadas pelo Tribunal de Contas. ----------  
 ---------- Gostava que a Sra. Presidente não se esquecesse da relação das obras adjudicadas 
por ajuste directo, desde o início do mandato até agora. Se o fez, pretendo a relação desde 
quando o fizeram até agora. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “de acordo com as informações que são levadas à 
Assembleia Municipal, é obrigação do executivo permanente dar informações sobre as 
actividades desenvolvidas pela Câmara Municipal e a situação financeira. Tal não invalida 
que seja dada à vereação não permanente. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- Segundo o que me foi transmitido pela Assembleia Municipal é que antigamente os 
relatórios das divisões eram entregues e não eram trabalhados. Agora, estamos a fazer uma 
compilação dos relatórios entregues pelas divisões e daí o documento que nasceu sobre a 
situação financeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Quanto ao protocolo sobre o Complexo Desportivo de Tunes, é sempre trazido à 
reunião de Câmara, mas o que está em causa é a discussão do mesmo com a entidade sem 
prejuízo de ser informado aqui na reunião de Câmara.” ---------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ----------------------------------------------------  
 ---------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos: 
 ---------- Munícipe: Joaquina Maria. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Venda ambulante no Casino de Armação de Pêra e na Frente-Mar. ----------  
 ---------- A munícipe questiona para quando a entrega da licença para um quiosque para 
venda de farturas no mercado municipal de Armação de Pêra. Disse que aquando da venda 
ambulante, no período de verão, na Avenida Marginal de Armação de Pêra foi colocada num 
local mau que não vendia quase nada. Viu também que outros colegas venderam artigos 
regionais, produto que era proibido. Reclamou pelo facto de existirem pessoas a fazerem 
venda ambulante no Casino, o que não é correcto. Denunciou também a existência de gente 
a dormir no Casino. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que foi permitida a venda ambulante na Avenida 
Marginal de Armação de Pêra para determinados produtos.  --------------------------------------------  
 ---------- Ficou de falar com a Fiscalização Municipal para esclarecer a venda nessa avenida. -  
 ---------- Quanto ao Casino que é da Câmara Municipal e as situações denunciadas, são 
graves e o executivo permanente irá deslocar-se ao local. A Sra. Presidente disse 
desconhecer a situação anterior. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao mercado municipal, a gestão é da Junta de Freguesia de Armação de 
Pêra, sendo a licença da competência da Câmara Municipal, mas o espaço é cedido pela 
Junta de Freguesia. Irei reunir com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia para avaliar a 
situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa considerou “que deve ser solicitado um relatório 
sobre o que se passou aquando da sua mudança de local na venda ambulante.” -----------------  
 ---------- A Sra. Presidente terminou dizendo que “iremos verificar todas as situações referidas 
pela Munícipe.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Munícipe: Tiago José Oliveira Luz. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Pedido de integração social. --------------------------------------------------------------  
 ---------- O senhor esclareceu que foi a uma entrevista à Casa de Santo Amaro, em Lagos, 
para um curso de operador de informática. No entanto, a aula já está ocupada e só terá vaga 
daqui a dois anos e meio. O transporte que eles têm também não se adequa à sua situação. 
Foi encaminhado o seu processo para o Centro Terapêutico-Pedagógico, em Silves, e deverá 
ser acompanhado por uma psicóloga, num trabalho individual, sendo este o primeiro passo, 
devido às suas dificuldades na aprendizagem das competências da vida diária. Haverá 
também lugar ao pagamento de uma quantia para o transporte e para o apoio. --------------------   
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luiza Luís também esclareceu que a situação tem 
vindo a ser acompanhada pelo Sector de Acção Social. No entanto, alerta tratar-se de uma 
entidade privada. Irá haver uma acção de formação para a qual o senhor foi convocado pelo 
IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, a realizar-se, na Biblioteca Municipal de 
Silves.   
 ---------- O munícipe disse não se destinar a ele. ------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “iremos avaliar se o Gabinete de Psicologia da 
Câmara Municipal pode acompanhar e desenvolver as competências do senhor através de 
uma psicóloga nossa, bem como avaliar de que forma a Câmara Municipal pode 
comparticipar.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO, ÀS FRACÇÕES “C” E “D” DO EDIFÍCIO 
SITO NA RUA 5 DE OUTUBRO, N.º 4, EM TUNES. -------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Vânia Cristina Rocha Fernandes. ----------------------------------------------  
 ---------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias, de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “a Sra. Presidente da 
Câmara Municipal enquanto responsável pela Protecção Civil deverá providenciar o que 
achar necessário e pertinente para assegurar a protecção de pessoas e bens, 
independentemente do prazo concedido.” ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário da fracção “D”, 
no sentido de efectuar nova inspecção para averiguar a localização da rotura e repará-la de 
acordo com o auto de vistoria. Mais se delibera notificar a administração do condomínio, nos 
termos do DL 555/99, de 16/12 e posteriores alterações, do RGEU e do Regulamento 
Municipal de Urbanização e Edificação para, no prazo de 60 (sessenta) dias, proceder à 
execução dos trabalhos de correcção/reparação da fissuração existente nos alçados de 
acordo com o auto de vistoria. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIO SITO NA TRAVESSA D. PAIO 
PERES CORREIA, N.º 3, EM SILVES. -------------------------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTES: Mário Inácio José – Cabeça de Casal de Herança e Ana Guerreiro 
– Cabeça de Casal da Herança. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias, de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A intervenção do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa no ponto anterior serve também 
para este ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 (sessenta) dias, proceder à realização das obras necessárias a colmatar as 
deficiências constantes no auto de vistoria. Mais se delibera dar conhecimento da deliberação 
à reclamante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DE MORADIA SITA EM VALE FUZEIROS, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------  
 ---------- REQUERENTES: Jeffrey Biel e Marilyn Lesley Walker. ----------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade solicitar parecer jurídico ao Dr. João 
Aires. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA E ANEXOS, EM 
VALE DAS TAIPAS, SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Colin Francis Evans. -------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para 
o requerente comparecer junto dos serviços técnicos da DGU- Divisão de Gestão Urbanística.  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE 
VEDAÇÃO, EM PRÉDIO SITO NOS CALIÇOS, ARMAÇÃO DE PERA. ------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Eduardo Sequeira Martins. ------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumprido o condicionalismo 
constante na alínea a) da informação técnica de 03 de janeiro de 2008, e fixar o prazo de 60 
(sessenta) dias para proceder ao pagamento das taxas devidas, nos termos da deliberação 
de câmara de 29 de setembro de 2010, de acordo com a informação. --------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE 
UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO “A”, DO EDIFÍCIO SITO NO N.º 14, DA RUA DR. JOSÉ DIOGO 
MASCARENHAS, EM ALCANTARILHA. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Manuel de Brito Estevão. --------------------------------------------------   
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a alteração do uso pretendida, 
considerando dispensado o cumprimento das regras relativas ao estacionamento automóvel 
nos termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
SITA NA RUA D. PAIO PERES CORREIA, EM SILVES.  -------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Ian Craig Schackleton. ------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 arquitectura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM PRÉDIO SITO 
NA DOBRA, ODELOUCA,SILVES. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Marcel de Bié e Josephine Hubertina Marie de Bie-Jetten. ------------  
 ---------- Presente e-mail da mandatária do Município, notificação do Tribunal Central 
Administrativo do Sul e notificação do TAFL – Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos  --------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e arquivar. ----------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS EM PRÉDIO SITO NOS N.ºS 17 A 23, DA RUA DA SÉ, EM SILVES. ---------------  
 ---------- REQUERENTE: Christopher Thomas Simmons. -------------------------------------------------  
 ---------- Presente ofício do requerente e informação do serviço Municipal de Protecção Civil, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar o prazo de 30 (trinta) dias para dar 
cumprimento ao disposto na deliberação de câmara de 02 de julho de 2014. -----------------------  
 
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO A OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO, NO SÍTIO DA TORRE, EM ARMAÇÃO DE PÊRA ------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a alteração da operação de 
loteamento e emitir o alvará de acordo com a informação. O Sr. vereador Dr. Fernando Serpa 
votou contra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa apresentou a seguinte Declaração de Voto: -------  
 ---------- “Pelas razões e fundamentos que já apresentei em reuniões anteriores, que dou por 
reproduzidas no presente, discordo desta deliberação, nos termos em que é feita, além de me 
parecer que a metodologia seguida não foi a mais correcta.” --------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL DE APARTAMENTO SITO NO LOTE N.º 
17, 1.º C, DA URBANIZAÇÃO QUINTA DOS ARCOS, EM ARMAÇÃO DE PERA. ----------------  
 ---------- REQUERENTE: Fernanda Maria Pereira Cardoso Viegas. ------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, a realização de vistoria nos termos da 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ANEXO, 
EM PRÉDIO SITO EM CERRO ALTO, ALGOZ. -------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Geraint Rowlands e Valerie Rowlandas. ------------------------------------  
 ---------- 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. ------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA A  
CONSTRUÇÃO DE MORADIA, PISCINA E MUROS DE VEDAÇÃO COM PORTÃO, NO 
LOTE 5, EM PRÉDIO SITO EM BARRADA, SILVES. ------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Bettina Schmid.----------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 
proposto aceitando-se a justificação apresentada pelo requerente. Mais se delibera por 
unanimidade autorizar o levantamento do embargo com produção de efeitos condicionada à 
apresentação do novo alvará de construção. -----------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - 
REGIME DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM CURRAL DOS 
MOUCHOS, FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, CONCELHO DE 
SILVES, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DE REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O 
NÚMERO 18286/20140728, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL RÚSTICA SOB ARTIGO N.º 
26 DA SECÇÃO LL. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Dr. Fernando Martins, mandatário de Derek Boden e Maureen Heys.   
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ----------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável de acordo com a 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA DURAÇÃO DA FEIRA DE 
TODOS-OS-SANTOS DE 2014. ---------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Presente proposta do executivo permanente, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra para dizer que “verifico que este 
ano não existe proposta do executivo permanente – CDU, para transformar esta feira em feira 
franca. Curiosamente.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. --------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - PROPOSTA DE SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DO MERCADO MENSAL DE 
SILVES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DEVIDO À REALIZAÇÃO DA FEIRA DE 
TODOS-OS-SANTOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta do executivo permanente, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------  



 
 

 

 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA, NA UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA. ---------------------------------------------------------   
 ---------- Presente informação da Comissão de Toponímia, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que “a proposta é ligeiramente diferente do que 
resulta da acta.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição de 
toponímia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO "DREAMS BAR", DAS 24H PARA AS 6H, 
SITO NA RUA DR. JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS, FRENTE A CAVE, EM ARMAÇÃO DE 
PÊRA. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Ilídio Tavares Varela. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente ofício do requerente, informação da Secção de Taxas e Licenças, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.------------------------ ------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar ao requerente que comprove a 
realização do isolamento acústico alegado. Mais se delibera por unanimidade, solicitar aos 
Serviços de Fiscalização a deslocação ao local para verificação do alegado pelo requerente. -  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR NO 
ÂMBITO DO ALOJAMENTO DE MÉDICOS CUBANOS. --------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: ARS ALGARVE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO 
ALGARVE, I.P. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente ofício da ARS e minuta de protocolo mencionada, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de minuta de 
protocolo e conceder poderes à Exma. Sra. Presidente para outorgar. -------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, 
nos termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo treze horas e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. Presidente da 
Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente acta que 
foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. --------------------   
 ---------- E eu 
 ---------- Técnica Superior Jurista da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e 
assino.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


