
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 38  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2014  ---------------------  
 ---------- Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e catorze, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas nove horas trinta minutos, a 
Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da 
mesma Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, 
Eng.ª Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de 
Madeira Neto, Eng.º Domingos João Calado Matias e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------   
 ---------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Exmo. Vereador Dr. 
Fernando José Serpa Cabrita e da Sr.ª Vereadora Prof.ª Ana Cristina de Sousa Ferreira 
Santos, tendo sido substituídos pelo Sr. Eng.º Domingos João Calado Matias, que lhes seguia 
sucessivamente na lista. -------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. Dra. Dina Paula Correia Baiona, Técnica Superior Jurista da 
Câmara Municipal de Silves.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo 
ao dia de ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de 
operações orçamentais nele acusado é de 4.003.965,69 € (quatro milhões, três mil e 
novecentos e sessenta e cinco euros e sessenta e nove cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 498.856,10€ (quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta e 
seis euros e dez cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Não foram aprovadas quaisquer atas. ---------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente iniciou os trabalhos apresentando os seguintes esclarecimentos 
prestados à vereação não permanente, que se passam a transcrever: -------------------------------  
 ---------- 1) Relativamente à Fábrica do Inglês e aquisição do Museu da Cortiça pela Câmara 
Municipal, não existe nada de relevante a ser transmitido. -----------------------------------------------  
 ---------- 2) Em relação à organização e documentação das contas relativas às gerências de 
2005 a 2011 foi entregue um DVD. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3) Comissões de Trânsito nas Freguesias: prevê-se o início das reuniões, por 
freguesia, a partir do mês de novembro, estando a documentação necessária a ser preparada 
pelos serviços camarários. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4) O problema da não instalação do ponto de luz na zona do Minigolfe em Armação 
de Pêra deve-se à mudança do fornecedor de energia elétrica (da EDP para Endesa) na 
sequência do respetivo concurso público que originou entraves burocráticos-administrativos 
que não foram ultrapassados. Na próxima época balnear a situação não se repetirá. ------------   
 ---------- 5) Vimos repetir a resposta já dada a semana passada, reiterando que solicitou-se 
oportunamente à GNR, a fiscalização da venda ambulante em Armação de Pêra, durante o 
período do verão; foi entregue cópia do oficio à GNR, a 1 de outubro do corrente, tendo a 
Presidente da Câmara reunido previamente com a GNR, solicitando a implementação das 
ações de fiscalização de entendessem por convenientes. O relatório dos Serviços de 
Fiscalização da Câmara Municipal encontram-se em anexo. --------------------------------------------  
 ---------- 6) Relação das instalações de superfícies comerciais no concelho (processos 
pendentes), em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 7) Sobre o estabelecimento comercial a loja “chinesa”, em São Bartolomeu de 
Messines, encontra-se documentação em anexo. -----------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 8) Em relação ao Projeto da Praia Grande foi entregue relatório em anexo. --------------  
 ---------- 9) O parecer da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines para uma 
eventual instalação de superfície comercial, não foi emitido. ---------------------------------------------  
 ---------- 10) Foi remetido, via e-mail, em 3 de outubro aos vereadores Dr. Fernando Serpa e 
Dr. Paulo Pina, cópia dos documentos enviados pela Câmara Municipal à Assembleia 
Municipal, e os restantes vereadores já possuem. ----------------------------------------------------------  
  --------- 11) A relação entregue a relação das obras adjudicadas por ajuste direto desde o 
início do mandato, em anexo. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------- Foi também entregue uma informação da Divisão Financeira sobre o valor dos 
fundos disponíveis a 6 de outubro, de 1.284.356,46 € (um milhão, duzentos e oitenta e quatro 
mil, trezentos e cinquenta e seis euros e quarenta e seis cêntimos). ----------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luisa Luís tomou a palavra, dando a conhecer o 
“Projeto de adaptação ao meio aquático”, que se iniciou a 29 de setembro do corrente e foi 
alargado ao pré-escolar.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio questionando “quais os professores e o 
que fazem?” Ao que a Sra. Vereadora respondeu que “lhe traria essa informação”. --------------  
 ---------- A Sra. Vereadora prosseguiu dizendo “que o Museu de Arqueologia vai promover até 
final de outubro, um programa de atividades educativas dirigido ao público infanto-       -
juvenil, relativo à artista Maria Keil.” -----------------------------------------------------------------------------  
  --------- Deu a conhecer também que “o Gabinete de Inserção Profissional (GIP), que se 
encontrava a funcionar no Polo do Centro de Emprego de Silves (IEFP), já passou para as 
instalações do Setor da Ação Social, na Rua João de Deus, ao lado da Junta de Freguesia de 
Silves. O Gabinete em parceria com o IEFP encontra-se a promover na Biblioteca Municipal, 
sessões coletivas de formação destinadas a desempregados do concelho, sobre as temáticas 
“Formação Vida Ativa” e “Formação Modular”, nos dias 2 e 6 de outubro, realizando-se duas 
sessões em cada dia. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Vai voltar a estar em cena, de 08 a 10 e de 13 a 17 de outubro, a peça de teatro 
“Viagem à Casa dos Avós”, no Teatro Mascarenhas Gregório, pela Al-Teatro, cujas sessões 
se destinam aos alunos do 1.º ciclo, , sendo disponibilizado o transporte dos alunos. A peça 
tem carácter educativo em termos de segurança rodoviária. Será feita uma sessão aberta ao 
público, no dia 18 de outubro às 16h30. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Por sugestão do Município de Silves, os Correios de Portugal (CTT) vão homenagear 
a artista Maria Keil inserindo-a na série “Vultos da História e da Cultura Nacionais” do Plano 
Filatélico de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Quanto à intenção de transferência de verba para os Mega Agrupamentos no âmbito 
dos transportes públicos para o ano letivo, e que faz parte da ordem de trabalhos, o executivo 
permanente pretende, com esta medida, apoiar os alunos que se deslocam de transporte 
público e que frequentam os Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF), Cursos 
Vocacionais e Cursos Profissionais no concelho de Silves e, cujo objectivo, é tratar 
equitativamente os nossos estudantes já que a lei não o prevê, sendo por isso uma decisão 
deste executivo.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Chamo também a atenção para o ponto 6.6 da ordem de trabalhos desta reunião 
sobre o convénio a assinar com a Câmara Municipal de Portimão, que se relaciona com o 
Programa Odisseia, cujo términus será no dia 31 de outubro e, lamentavelmente, ainda  não 
foi assinado até à presente data, devendo tê-lo sido em 2011. Esperamos que não seja 
colocado em risco o apoio em termos económicos.” --------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra informando que “as ruturas no 
concelho são muitas, e ontem tivemos uma em Silves e depois houve logo outra. ----------------  
 ---------- Já se iniciaram as obras nas casas de banho ao lado do café da D. Rosa, no Largo 
do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O trator corta-bermas anda junto ao Foral. Os pedreiros andam em São Marcos da 
Serra e na Escola EB 2/3 de Silves e também começamos a tratar do apoio à Feira de Todos 
os Santos, em termos de balneários. ---------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Os calceteiros começaram na Estação de Alcantarilha, estando o chão muito 
degradado, em face das ruturas. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A equipa do betuminoso encontra-se na freguesia de Algoz/Tunes a repor o asfalto 
em função das inúmeras ruturas existente na freguesia.” -------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra, dizendo que “após a inauguração do Centro 
Paroquial de Pêra, pedi uma reunião com a Segurança Social em Faro para sabermos o que 
seria necessário para o apoio domiciliário. Foram-nos dadas as diretrizes do que devemos 
fazer e da parte da Câmara Municipal, está feito. -----------------------------------------------------------  
 ---------- No entanto, e no presente, não conseguem ter financiamento como Instituição 
Particular de Solidariedade Social (IPSS) mas se iniciarem já essa valência e houver abertura 
de candidaturas no próximo ano, serão prioritários uma vez que já o vêm a fazer. Também 
disseram-me que é sustentável.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Grupo Jerónimo Martins manifestou a intenção de instalar uma superfície comercial 
em Silves, talvez onde se encontra o Alisuper e eu informei que na parte da encosta do 
Castel, seria uma como localização possível. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao protocolo com o Grupo Jerónimo Martins para execução do 
Polidesportivo de Tunes, solicitámos-lhes em junho que dissessem as normas que 
pretendiam. A sugestão deveria partir deles e, apesar das minhas várias insistências, eles 
avançaram com a obra daquele equipamento. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Entrego-vos no presente, o e-mail que agora recebi sobre a proposta daquele grupo.”    
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “nós não somos, nem 
nunca fomos contra este tipo de iniciativas. O que consideramos que não foi correto, por parte 
da Sra. Presidente, foi não ter informado este órgão da intenção da execução desta obra há 
muito esperada pelos tunenses.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Maria da Graça interveio referindo que “concordo com o Dr. 
Rogério Pinto, porque avançar uma obra sem primeiro o protocolo ser decidido, não me 
pareceu bem.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra referindo que “ a obra segue o projeto que foi 
aprovado em reunião de câmara e a execução está a ser feita de forma faseada.” ----------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio questionando se “prevê no orçamento para 
2015 verbas para as obras e a conclusão desta estrutura desportiva, durante o mandato?” Ao 
que a Sra. Presidente respondeu que “não farei qualquer tipo de compromisso na conclusão 
completa da obra, mas digo-lhe que, no próximo ano, estará prevista a construção dos 
balneários. O essencial que permite a realização de jogos irá ficar concluído.” ---------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “em relação às 
ruturas, e após as intervenções, costuma ficar acumulado detritos na via pública, pelo que 
deverá haver uma limpeza das estradas. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Volto a pedir informação “solicitada ao executivo permanente para junto da APA – 
Agência Portuguesa do Ambiente e da Capitania de Portimão, informassem sobre o que se 
passou em Armação de Pera e quem mandou arrear a bandeira azul.”. ------------------------------  
 ---------- Em relação à venda ambulante, o que foi garantido pela Sra. Presidente era que a 
Câmara Municipal iria fazer uma ação de fiscalização em Armação de Pêra, o que não foi 
feito, ao contrário do que se passou em 2013.” --------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Eng.º Calado Matias tomou a palavra referindo que “volto a abordar a 
questão da segurança na via pública. Que démarches têm sido feitas para reparação do piso 
da estrada entre o Algoz e a Guia? ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Chamo ainda a atenção para a sinalização de placas de localização em sítios que 
não são localidades, o que determina que a GNR possa multar nessas zonas, com toda a 
legitimidade, porque aí passa a haver limitação de velocidade de 50 km.” ---------------------------  
 ---------- Finalizou, alertando para o fato de “a empresa Albumou parar os seus camiões na via 
pública, junto da estação de caminho-de-ferro de Alcantarilha, entre a estrada municipal e a 
via-férrea, para carregar os contentores, impedindo a passagem de trânsito.” ----------------------  



 
 

 

 ---------- A Sra. Presidente no uso da palavra disse que “em relação à reparação da estrada, 
não há verbas comunitárias para este tipo de intervenções mas sim para outras áreas como a 
eficiência energética. Contudo, isso não invalida que, em termos de AMAL (Comunidade 
Intermunicipal do Algarve) não se faça um projeto intermunicipal e o possível financiamento 
do mesmo. Tal já havia sido falado na última sessão de Assembleia Municipal.” -------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina iniciou a sua intervenção dizendo que “em relação ao 
espetáculo do guitarrista/compositor Custódio Castelo em São Bartolomeu de Messines, 
valorizo o magnífico espetáculo e deixo aqui uma palavra pelo magnífico programa cultural e 
pelo trabalho do Dr. Paulo Pires neste projeto do “Lado B”, de grande qualidade e que tem 
trazido ao concelho de Silves grandes vultos da música portuguesa. ----------------------------------    
 ---------- A forma como aquele espetáculo foi organizado foi diferente dos que já assisti. Penso 
que aquilo é que é o futuro, aliando a promoção da música à apresentação de vinhos e ado 
curso CEF de bar que está a decorrer na Escola E.B. 2/3 do Algoz. Esta configuração é o 
caminho e as parcerias devem continuar tal como o projeto do “Lado B”, funcionando as 
instituições em rede. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Chamo a atenção para o prédio inacabado atrás do Mercado Municipal de Silves, 
cuja vedação não dignifica o espaço. A rua é muito estreita, o que pode originar acidentes 
pelo que deveria haver alguma intervenção, com uma solução para minimizar esse risco.” -----   
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho referiu que “vão limpar o local”. ------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina retomou a palavra reforçando “para que haja uma 
maior pressão junto das entidades competentes para o arranjo da EN 124, entre Silves e o 
Porto de Lagos, cujo pavimento está miserável. -------------------------------------------------------------  
 ---------- Gostaria de ser esclarecido relativamente às declarações de interesse de concelhio e 
aos processos de classificação de imóveis, como se encontram.” --------------------------------------  
 ---------- A secretária da reunião Dra. Dina Baiona enquanto jurista, esclareceu que “as 
declarações de interesse concelhio, cujos pedidos são formulados pelos particulares, 
aprovados pelo órgão executivo e deliberados pela Assembleia Municipal, destinam-se a 
possibilitar a desafetação do terreno onde se pretende edificar da RAN (Rede Agrícola 
Nacional) junto da Direção Regional da Agricultura do Algarve (DRAALG). Os órgãos 
autárquicos, no uso do seu poder discricionário, avaliam o interesse concelhio da edificação 
pretendida em termos de ser ou não suscetível de justificar essa desafetação.---------------------  
 ---------- Por seu turno, as classificações de imóveis ou móveis destinam-se a determinar que 
certo bem possui um inestimável valor cultural. O município no âmbito do processo de 
classificação avalia no sentido de considerar de interesse nacional ou municipal.” ----------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Mário Godinho interveio e esclareceu que “em relação à rua junto 
da sede da Freguesia de Silves, trata-se de um problema antigo, a sua segurança, e uma 
solução possível seria a de retirar o estacionamento do lado esquerdo da rua em direção ao 
rio. Tivemos uma reunião com os donos do edifício inacabado, e iremos dar início ao seu 
entaipamento e limpeza, em conjunto com os trabalhadores da Câmara Municipal e os deles.   
 ---------- Quanto à EN 124, eu, enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Silves, fiz 
vários ofícios.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  A Sra. Presidente acrescentou que “ nos primeiros contatos que fiz com as Estradas 
de Portugal, referi a necessidade urgente de intervenção nessa estrada. ----------------------------  
 ---------- Quanto edifício inacabado, foi-nos dito que irão no próximo ano articular em conjunto 
com os serviços da Câmara Municipal no sentido de encontrar uma forma legal e sustentável 
para terminar a obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação aos pedidos de declaração de interesse público já pedi um parecer e pedi 
aos serviços técnicos para passarem a incluir, nos processos, a planta de localização.” ---------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE APOIO 
AGRÍCOLA SITA NO CORTE PERAL, EM SÃO MARCOS DA SERRA. -----------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Francisco Guerreiro. --------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Aprovar por unanimidade, o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE DE 
CONSTRUÇÃO NO POÇO VELHO, ALGOZ. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Salicos - Sociedade de Construções, S.A. -----------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar que se mantêm os 
pressupostos de fato e de direito que suportaram a deliberação de Câmara de 10/10/2012 
que considerou viável o pedido de construção de acordo com a informação de 1/10/2014. -----  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO 
NO LOTE N.º3, ALVARÁ DE LOTEAMETO N.º 03/2009, NO ALGOZ. --------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Garcias, S.A. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, admitir a comunicação prévia face ao 
compromisso assumido pela requerente de apresentar a alteração de Alvará de Loteamento 
no prazo de 30 dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – MERA COMUNICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
ALOJAMENTO LOCAL, EM VALE DE LAMA, FALACHO, EM SILVES. ------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Hendrik Hendrikus Scholten. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação de 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA. ------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Aníbal António Coelho. ------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística e parecer jurídico do Dr. João 
Aires de Gois, de que se anexam fotocópia e se dão por transcritos. ----------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, transmitir ao requerente o teor da 
informação técnica de 11/4/2014 e do parecer jurídico. Mais se delibera remeter aos serviços 
técnicos da DGU. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA 
ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE SITO NA AVENIDA 
MARGINAL DE ARMAÇÃO DE PERA. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da secção de aprovisionamento, de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra questionando “qual é o quiosque 
que vai a concurso?” Ao que a Sra. Presidente esclareceu que “é o que fica mais longe do 
Casino”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu questionando “qual o destino que vai dar 
ao outro quiosque e o porquê de ele não ter qualquer ponto de luz?” ---------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente transmitiu referindo que “os serviços comunicaram que o quiosque 
não tinha ponto de luz e, por isso, não era posto a concurso e considerava que o anterior 
executivo saberia mas, atendendo à pergunta feita, iremos averiguar o porquê. A Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) disse que na altura, foi 



 
 

 

intenção do executivo municipal não terminar os trabalhos na zona do Minigolfe onde estaria 
incluído o ponto de luz e as lajes no sentido de cumprir também um protocolo assinado pelo 
mesmo executivo para a construção de um snack-bar designado por “minigolfe”. -----------------  
 ---------- O atual executivo permanente irá ver quais os procedimentos a tomar para a 
conclusão da obra e o que poderá ser feito para a iluminação do quiosque que  poderá ser 
para a Câmara Municipal divulgar as atividades do concelho, embora ainda não esteja 
definido.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a aplicação do 
procedimento por concurso público para atribuição do direito de exploração do quiosque sito 
na Av. Marginal de Armação de Pera de acordo com a informação. Mais se delibera aprovar 
as peças do procedimento bem como a composição do júri proposta. --------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO DE 
CLASSIFICAÇÃO DA SEPULTURA DE VALE FUZEIROS/HORTA DE BAIXO COMO 
MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do DPHAM – Setor de Património Histórico-Cultural, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita. -------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, a abertura do prM de Interesse Municipal 
de acordo com a informação. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO CLASSIFICAÇÃO 
DA SEPULTURA DE CANHESTROS COMO MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL. ---  
 ---------- Presente informação, do DPHAM – Setor de Património Histórico-Cultural de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, a abertura do procedimento de 
classificação da sepultura dos Canhestros como Monumento de Interesse Municipal de 
acordo com a informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO DE 
CLASSIFICAÇÃO DA NECRÓPOLE DO CERRO DO CASTELO COMO CONJUNTO DE 
INTERESSE MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do DPHAM – Setor de Património Histórico-Cultural, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita. -------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, a abertura do procedimento de 
classificação da Necrópole do Cerro do Castelo como Conjunto de Interesse Municipal de 
acordo com a informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO DE 
CLASSIFICAÇÃO DO MENIR DE VALE FUZEIROS/HORTA DE BAIXO COMO 
MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, DPHAM – Setor de Património Histórico-Cultural de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.------------ ---------------------------------------------------------- --- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, a abertura do procedimento de 
classificação do Menir de Vale Fuzeiros/Horta de Baixo como Monumento de Interesse 
Municipal de acordo com a informação. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONVÉNIO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE MUNICÍPIO DE SILVES E O MUNICÍPIO DE PORTIMÃO. ------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira – Fundos Comunitários e Minuta do 
Convénio, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. --------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de convénio de 
colaboração de acordo com a informação e conceder poderes à Exma. Sra. Presidente para 
outorgar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE DISTRATE DE HIPOTECA -----------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: - Carlos Alberto Rodrigues Calado. --------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Administrativa, requerimento e certidão do Instituto 
Nacional de Habitação de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ---------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar o distrate da hipoteca de acordo 
com a informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
CULTURAL A CELEBRAR COM O MUNICIPIO DE SILVES. --------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação Musical do Algarve. ------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Administrativa, ofício e minuta do protocolo de  que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente Rosa Palma interveio referindo que “consideramos que a 
Associação Musical do Algarve revela-se com um carácter cultural bastante reconhecido no 
Algarve e não só, mas consideramos que o protocolo que esteve anteriormente em vigor não 
trazia as mais-valias que consideramos suficientes face ao contributo que Câmara Municipal 
iria prestar à associação. Assim, negociámos o protocolo e, para além de uma actuação com 
toda a orquestra, vamos ter cerca de seis atuações, em diferentes freguesias, com parte da 
orquestra. Achamos que, desta forma, alargamos a um maior número de pessoas que podem 
beneficiar da música da Orquestra do Algarve. Mantém-se também a formação que ela presta 
ao nível das escolas.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “várias vezes este 
assunto foi falado e não foi aceite, porque se considerou que, mais do que o apoio às 
coletividades do concelho, deveria ser distribuída a verba por elas. Neste momento, considero 
que é uma mais-valia para o nosso concelho e é importante dar uma cultura diferente aos 
munícipes do concelho de Silves.” -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra mencionando que “recordo a situação que o Sr. 
Vereador Rogério Pinto levanta dos anos anteriores, mas a realidade agora é diferente: 
reforçamos primeiro as coletividades locais (veja-se as Filarmónicas) e em seguida tentámos 
renegociar a proposta para que pudesse haver um maior contributo desta associação de 
mérito reconhecido para o concelho. Por isso são realidades diferentes.” ----------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto finalizou esclarecendo que “daquilo que eu disse 
atrás, tive o cuidado de não referir qualquer força política. A única coisa que refiro e por isso 
dou o meu aval a cem por cento, é o trabalho cultural desta associação que é uma mais-valia 
para o município de Silves e não só.” ---------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, incluir a verba de 6.000,00€ no próximo 
Orçamento para 2015 de acordo com a informação. -------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS - ANO LETIVO 
2014/2015 - COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DO CURSOS 
PROFISSIONAIS, VOCACIONAIS E DE CEF. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Sector da Educação de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra esclarecendo que “quer no ensino regular, quer no 
profissional, consideramos que o tratamento dos alunos que frequentam a escolaridade 
obrigatória (12.º), deverá ser igual. Daí propormos a comparticipação dos passes, para os 
alunos dos cursos vocacionais, profissionais e de CEF, assim como é feito para os do ensino 
regular. “ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a transferência de 
acordo com a informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 22. -----------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a alteração orçamental. Os 
vereadores do PSD e do PS abstiveram-se. ------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO N.º 20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a alteração. Os vereadores do 
PSD e do PS abstiveram-se. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, 
nos termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo onze horas e quinze minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. 
Presidente da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a 
presente acta que foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os 
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- E eu 
 ---------- Técnica Superior Jurista da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e 
assino.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


