
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 39  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2014. --------------------  
 ---------- Aos quinze 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 e trinta minutos, 
a Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da 
mesma Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, 
Eng.ª Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de 
Madeira Neto, Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ----------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. Dra. Dina Paula Correia Baiona, Técnica Superior Jurista da 
Câmara Municipal de Silves.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo 
ao dia de ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de 
operações orçamentais nele acusado é de 3.821.683,30 € (três milhões oitocentos e vinte e 
um mil seiscentos e oitenta e três euros e trinta cêntimos), e o de operações não orçamentais 
é de 367.890,89 € (trezentos e sessenta e sete mil oitocentos e noventa euros e oitenta e 
nove cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi aprovada a acta Nº 36 da reunião Ordinária de Câmara realizada a 24 de 
setembro de 2014.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente iniciou a sua intervenção informando que à data de 14 de outubro 
de 2014, o valor dos fundos disponíveis é de € 1.245.206,80 (um milhão, duzentos e quarenta 
e cinco mil duzentos e seis euros e oitenta cêntimos). -----------------------------------------------------  
 ---------- Prosseguiu, dizendo que “vamos apresentar a primeira proposta de orçamento para 
2015 e discuti-la convosco. Irá seguir um convite para estarem presentes numa reunião, na 
próxima terça-feira, onde nos reuniremos individualmente com cada força política, no sentido 
de serem dados contributos que sejam relevantes para o desenvolvimento do concelho. -------  
 ---------- Ainda não saiu a proposta de Orçamento de Estado para 2015, e, por isso, estamos 
um pouco às cegas, mas como temos que apresentar a nossa proposta até 31 de outubro, de 
acordo com a lei, fá-lo-emos. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Chamo a atenção para Resolução da Assembleia da República n.º 85/2014, 
publicada no Diário da República, 1.ª Série – n.º 199, de 15 de outubro, relativa à defesa dos 
Cuidados de Saúde Primários no Algarve dos utentes e dos profissionais de saúde, onde se 
pode ler (…) no n.º 1 – Em concertação com as autarquias locais, entidades locais, parceiros 
sociais e profissionais de saúde, proceda à discussão do modelo de organização dos 
Cuidados de Saúde Primários na região algarvia, e ao consequente planeamento 
participado.(…) e no n.º 4 – Em parceria com as autarquias locais, encontre soluções para a 
manutenção dos Centro de Saúde e respetivas Extensões de Saúde, que se situem no 
interior e na zona Serrana do Algarve, de forma a garantir cuidados de saúde primários de 
proximidade. (…). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Esta recomendação vem, uma vez mais, sobrecarregar as autarquias locais e não 
estou de todo em concordância com isso. Reconhecemos que existe um problema, que é 
agravado na zona interior e serrana do Algarve, mas depois as competências são das 
autarquias locais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 ---------- Reunimos ontem com o CELAS – Centro de Estudos Luso Árabes de Silves, que 
levantou a questão de terem ido a Lisboa e terem recebido uma cómoda, um armário e outras 
peças do Sr. Garcia Domingues. Isso aconteceu? Se sim, onde estão para se lhes ser 
entregue?” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “falta também uma salva em prata, que 
fazia parte do espólio e que ficou com a Dra. Maria Mira. O resto ficou na carpintaria para 
recuperação e posterior colocação em sala própria e, como não houve tempo para arranjar, a 
cómoda foi para pintura. Não me recordo se a doação foi à Câmara Municipal ou ao CELAS.”  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra informando que “a obra da zona 
envolvente do Campo de Futebol em Armação de Pera vai iniciar-se e, na próxima segunda-
feira, irá começar a obra do parque de autocaravanas em Silves. --------------------------------------  
 ---------- Em relação à Feira de Todos os Santos, estamos a trabalhar para que a mesma 
tenha alguma dignidade, com a colocação de balneários. ------------------------------------------------  
 ---------- Desde segunda-feira que estamos junto à Estrada de Alcantarilha para arranjo da 
via.” ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luiza Luís tomou a palavra, informando que “em 
relação ao senhor Tiago Luz, o mesmo já se encontra a ser acompanhado pela Dra. Ana 
Paiva, psicóloga da Câmara Municipal, em sessões quinzenais, no âmbito do 
desenvolvimento das competências comportamentais. ----------------------------------------------------  
 ---------- A exposição da artista Maria Keil que estava prevista terminar a 31 de outubro, tem 
excedido todas as expetativas com 11.587 visitantes até setembro e como a exposição não é 
completa, bate todos os números pelos locais por onde passou. Estamos a tentar dilatar até 
janeiro de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O GIP – Gabinete de Inserção Profissional promoveu na Biblioteca em parceria com o 
IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, uma sessão colectiva de oferta de 
emprego dinamizada pela Empresa Madre Fruta, com o objetivo de recrutar trabalhadores 
rurais. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- É de referir que compareceram 110 pessoas, das quais 74 foram convocadas pelo 
IEFP e as restantes devido à divulgação pelos nossos serviços. Deste número, 60 pessoas 
ficaram interessadas, embora não tenhamos conhecimento de quantas serão recrutadas pela 
empresa. Esse recrutamento é para que se inicie o trabalho este mês, mas também para o 
próximo ano em fevereiro. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Informo também que na segunda-feira, dia 13 de outubro, a ANPC – Autoridade 
Nacional da Proteção Civil promoveu um exercício público de cidadania intitulado “A terra 
treme”, ao qual a Câmara Municipal se associou e apelou a que todos os funcionários 
realizassem este exercício, pelas 10h13m. -------------------------------------------------------------------  
 ---------- Para nossa surpresa e porque não estava previsto, a RTP esteve presente nas 
Piscinas Municipais e transmitiu, em direto, o exercício realizado pelos utentes que se 
encontravam no local, a essa hora. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Encontram-se abertas, de hoje até 31 de outubro, as candidaturas às bolsas de 
estudo para alunos do ensino superior. São quinze bolsas e pretende-se materializar a ação 
social escolar em acções concretas. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em S. Bartolomeu de Messines, o latoeiro falecido (António Silva Nascimento) 
deixou, perante os familiares, a vontade de que o espólio do seu ofício fosse doado à Junta 
de Freguesia de S. Bartolomeu de Messines. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Existe também um espólio de um outro latoeiro, Sr. Sebastião Guia, já falecido e que 
a viúva decidiu doar o seu espólio à Junta de Freguesia de S. Bartolomeu de Messines. Mas, 
e porque temos o Museu do Traje e das Tradições, a Câmara Municipal irá ajudar a 
inventariar os espólios e tentará integrá-los no espaço daquele museu. ------------------------------  
 ---------- Desde já, deixamos um agradecimento público, em nome de todos, pela 
generosidade destas duas famílias, em permitir que toda a população do nosso concelho e 



 
 

 

não só, possa ter acesso a estas profissões tradicionais que, infelizmente, temos vindo a 
perder.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “pela extrema 
delicadeza do assunto, irei apenas debruçar-me sobre a situação dos processos que correm 
termos no TAFL – Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé “ (…) tendentes à anulação das 
deliberações camarárias, licenciamento/construção, e emissão de alvarás de construção com 
a consequente cassação desta e demolição de edifícios de forma a assegurar, segundo o 
Ministério Público, a reposição do solo antes da realização das obras.(…)” -------------------------   
 ---------- Ora sabido que a Câmara Municipal é interveniente em vários destes processos, 
questiono, quem é o responsável pela coordenação e a articulação com os diferentes juristas 
que patrocinam esta autarquia?” ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu que “não 
respondo agora, mas por escrito como tem pedido.” -------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu questionando “se a Sra. Presidente 
da Câmara, pela importância do assunto, tem presente quem é essa pessoa?” ao que a Sra. 
Presidente tornou a dizer que “responderei por escrito.” --------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu dizendo “perante a recusa da Sra. 
Presidente da Câmara em identificar essa pessoa, pelo decurso do tempo, já reuniu e discutiu 
estes assuntos com a mesma, irei aguardar que me seja indicado o nome. -------------------------   
 ---------- Aproveitando a presença da Sra. Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão de Assuntos 
Jurídicos, pedia-lhe que me esclarecesse quais são as consequências que podem advir de 
uma decisão definitiva proferida no âmbito destes processos que pretendem que sejam 
declaradas nulas todas as deliberações camarárias.” ------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita respondeu que “como é do conhecimento do Sr. Dr. 
Fernando Serpa, cada decisão judicial produz efeitos relativamente à matéria de facto e de 
direito, que é controvertida em cada um dos processos. A resposta à questão colocada e, por 
forma a ser real, concreta e não meramente abstrata e especulativa, implica a análise e 
ponderação de cada um destes processos, de modo individual, sendo ainda necessário 
analisar a sua tramitação processual e a verificação, ou não, do trânsito em julgado de cada 
uma das decisões aí proferidas. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assim, e considerando que estamos a falar de processos que se encontram a 
decorrer em tribunal, entendo que, por um critério de ética profissional, as informações que 
concretizem o estado de cada um dos processos e que contenham o modo pelo qual será 
levada a cabo sua execução, competirá aos legítimos mandatários que, para tal, foram 
designados.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu dizendo que “perante a resposta 
evasiva da Dra. Isabel Cabrita, que de acordo com as regras deontológicas aceito, questiono 
se, no caso hipotético em que o Ministério Público pede a anulação da deliberação da 
aprovação do projeto de arquitetura, das especialidades, da licença de construção, da licença 
de utilização, isto leva ou não à demolição do edifício?” ---------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita respondeu que “não é meu apanágio proferir pareceres ou 
opiniões técnicas que não se fundamentem em factos e que não se alicercem em normas 
jurídicas aplicáveis a casos em concreto. Tal como disse, reservo-me o direito de não 
especular sobre abstrações.” -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa avançou na sua intervenção dizendo que “no 
seguimento do que foi dito por todos, relembro-me a mim próprio, que uma das razões, que 
eu compreendo que a Sra. Presidente levou a não enviar a revisão do PDM para inquérito 
público, prendeu-se precisamente com a procura de integrar todos os processos de edificação 
que a Câmara Municipal aprovou em 2005/2006 e que foram, postos em causa no TAFL - 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, no seguimento de uma inspeção do IGAT. ------------  



 
 

 

 ---------- Perante isto, como é do conhecimento, as decisões judiciais têm sido no sentido de 
dar razão ao Ministério Público e, sendo assim, há processos que não são nossos, mas que 
se poderá lá chegar, e cujas decisões judiciais já são definitivas para se proceder à demolição 
de edifícios. A gravidade disto é que, no seguimento disso, vem o pior e que não podemos 
evitar. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Afigura-se-me importante e fundamental que a Câmara Municipal lute por todos os 
meios judiciais ao seu alcance, pela legalidade de todos os seus atos administrativos. Temos 
a obrigação de lutar para que estas decisões jurídicas não passem a definitivas, pois temos, 
contrariamente àquelas Câmaras Municipais, de incluir aquelas situações na nova revisão do 
PDM. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A proposta que é feita é que a Câmara Municipal irá lutar pela legalidade do ato 
administrativo e interpor os recursos necessários de modo a que as decisões não transitem a 
julgado.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente interveio dizendo que “foi uma das condições e cautelas 
aquando da discussão da revisão do PDM no anterior mandato, a sua inclusão.” -----------------  
 ---------- Seguidamente a Sra. Presidente colocou a proposta à votação, a qual foi aprovada 
por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “é urgente que seja 
transmitido aos advogados (Dra. Leonor Bentinho e Dr. João Aires) que há uma orientação, já 
expressa, para recorrerem.” Ao que a Sra. Presidente respondeu que “essa orientação já 
existia quando da revisão do PDM. Infelizmente têm aparecido mais casos e já ultrapassam 
as cem situações destas. Estamos a trabalhar com a RAN em concertação e face ao PDM 
actual. Tem sido um trabalho exaustivo com os técnicos para se conseguir a inclusão na 
revisão do PDM. Mas há casos que têm vindo a surgir que não terão possibilidade de 
resolução.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa continuou indagando “daí que agradeço as 
palavras da Sra. Presidente, mas apelo que seja reforçado, e que o Município de Silves tem 
que assumir e está a fazê-lo, todas as suas responsabilidades pela aprovação destes 
processos, que não é da responsabilidade de nenhum dos presentes, mas que os 
proprietários acreditaram e confiaram na Administração, como pessoa de bem, que lhes 
sucessivamente aprovou projetos de arquitetura, de especialidades, licenças de construção e 
licenças de utilização, ou seja, por mais de uma vez, a autarquia chamou a si a 
responsabilidade pela aprovação da pretensão em causa. -----------------------------------------------  
 ---------- Sendo assim, havendo um consenso na vereação de lutar pela legalidade dos actos 
administrativos praticados, deve a Exma. Sra. Presidente reforçar com os elementos que 
achar por bem, a equipa de revisão do PDM e, de alguma forma, reforçar a sua prioridade 
para que esta revisão veja a luz o mais rapidamente possível, de forma a que não sejamos 
confrontados com situações de demolição de edifícios e o inerente, salvo melhor opinião, 
pagamento de indemnizações.” ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente manifestou-se dizendo que “efetivamente este executivo 
permanente tem tido reuniões duas vezes por semana com os técnicos responsáveis (Arq.º 
João Matias, Dr. Ricardo Tomé, 2 geógrafos e 2 arquitetas da DGU – Divisão de Gestão 
Urbanística), e um trabalho que tem sido exaustivo ao longo de várias semanas, quer no 
sentido de dar resposta ao que foi citado pelo Dr. Fernando Serpa, mas também contatos 
com os investidores. Como se está a desenrolar, a Comissão de Acompanhamento já está 
votada, o que dá logo um avanço. O que nos falta é a regulamentação da Lei do 
Ordenamento de Território e já enviamos dois ofícios para acelerar isso. ----------------------------  
 ---------- A equipa está a trabalhar afincadamente mas está tudo, praticamente, alinhavado, e 
estamos em articulação com os arquitetos, o que é fundamental para um PDM, que não havia 
quando aqui cheguei. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Agradeço essa preocupação e todos queremos cá o PDM o mais rapidamente 
possível.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- O Sr. vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra reforçando “a ideia do Dr. Fernando 
Serpa e da Exma. Sra. Presidente de que devemos preservar aquelas habitações que foram 
construídas com base na suposta legalidade à época.” ---------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Exma. Presidente transmitiu “que a discussão sobre o ponto da situação da 
revisão do PDM ficará para a próxima reunião.” -------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. vereador Dr. Paulo Pina prosseguiu dizendo que “é com agrado que vejo que 
está a ser desenvolvida uma parceria com o CELAS, para que seja dado ao equipamento a 
dinâmica que merece e que não se tem conseguido estes anos. Mas tem que haver algum 
cuidado nesta parceria porque não tenho tido um grande feed back sobre as atividades 
desenvolvidas pelo CELAS nos últimos tempos. Deverá haver uma conjugação entre as 
entidades no sentido de se dinamizar, mas que o espaço não fique dependente de apenas 
uma das entidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Um munícipe de Armação de Pera interrogou-me sobre o carro elétrico de limpeza e 
a sua cedência àquela Junta de Freguesia.” ------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Exma. Presidente respondeu que “quanto ao CELAS iremos estabelecer um 
protocolo para regularização do espaço, através de uma concertação. -------------------------------  
 ---------- Quanto ao carro elétrico, e de acordo com o que foi dito pelo Presidente da Junta de 
Freguesia, repararia-o se fosse cedido. Foi solicitado aos serviços a elaboração de um 
protocolo para um ano, renovável. No entendimento do executivo da Junta de Freguesia, 
achou que deveria ser doado. No nosso entendimento, não consideramos assim, pois 
encontra-se prevista a renovação no protocolo. E isto à semelhança de outras maquinarias 
que são compradas pelas Juntas de Freguesia e que são comparticipadas pela Câmara 
Municipal. Não faria sentido ser de forma diferente para a Junta de Freguesia de Armação de 
Pera. Pode ser cedido mas não doado, e foi feito o protocolo, porque o Sr. Presidente da 
Junta de Freguesia disse que assegurava a compra das baterias do carro eléctrico.” ------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto deu uso à palavra questionando se “o  
caso apresentado pelo Sr. Helder Correia, relativamente aos marcos danificados e 
arrancados junto à lixeira da Câmara em 2007, no Pateiro, Silves, já está resolvido?”, ao que 
a Sra. Presidente respondeu que “ainda não.” ---------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora prosseguiu indagando se “o executivo permanente está a pensar 
fazer o Fórum da Educação para o próximo ano? É que este ano, quando falei, estava muito 
em cima da hora. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Em relação ao amianto nas escolas do concelho, há já alguma previsão para a sua 
substituição? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Levantei há alguns meses atrás a questão sobre o inventário dos edifícios públicos 
relativamente às condições de acessibilidade para os utentes portadores de deficiência 
motora. Já há algo?” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luiza Luís respondeu que “quanto ao Fórum da 
Educação, irá ser agendada uma reunião com os diretores dos Agrupamentos. No entanto, 
não sabendo o título a dar ao evento, e não será o mesmo porque também não poderá ser 
feito nos mesmos moldes que há uns anos atrás, deverá dar a conhecer o trabalho realizado 
pelas escolas e promova a formação que as mesmas podem oferecer. A análise deste tipo de 
iniciativas realizadas noutros concelhos, poderá ajudar-nos na definição do evento de 
divulgação e promoção dos nossos agrupamentos.  -------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao amianto nas escolas, há e é público que existe, e encontram-se a ser 
encetadas auscultações a empresas especializadas na remoção deste material, uma vez que 
se trata de um trabalho especializado que não poderá ser efetuado pelos serviços do 
município.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho interveio realçando que “em relação às acessibilidades 
nos edifícios públicos, o edifício da Assembleia Municipal que foi inaugurado há poucos anos, 
tem muitas dificuldades em termos de acessibilidades.” ---------------------------------------------------  



 
 

 

 ----------  A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luiza Luís prosseguiu dizendo que “uma das nossas 
escolas, a EB1 de S. Bartolomeu de Messines, foi agora apetrechada com rampas, de modo 
a permitir o acesso a jovens com deficiência, bem como a todos os locais de acesso.” ----------  
 ---------- O Sr. vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo que “nesta matéria, verifiquei 
que estavam ontem a ser retirados suportes publicitários dos passeios. Quem foi que retirou?” 
ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu que “foi a Câmara Municipal porque os invisuais 
que são guiados pelo lancil, acabavam por esbarrar no poste, bem como em sinais de 
trânsito.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. vereador Dr. Paulo Pina continuou salientando que “as caixas das 
telecomunicações e de energia elétrica, também obstam a essa acessibilidade nos passeios.”  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “em relação ao que o 
Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse, estamos de acordo e esperemos que o PDM seja 
aprovado o mais rapidamente possível e que todas as situações sejam resolvidas. ---------------  
 ---------- Em relação ao CELAS, o PSD sempre manteve a ideia como é do conhecimento de 
todos, e conforme está escrito: pretendemos que o equipamento seja partilhado e não 
entregue apenas a uma só associação. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao carro elétrico sei que foi tratado na sessão da Assembleia da Junta de 
Freguesia de Armação de Pera, e foi aprovada, por todos, a doação e não a cedência. No 
caso da cedência, seria a Câmara Municipal a fazer o investimento mas a Junta de Freguesia 
não pode legalmente comprar as baterias para por num equipamento que não é seu. Se for 
doação, a Junta de Freguesia assume tudo o que for necessário para a viatura. Em termos de 
doações relembro que foi doado equipamento à Associação de Pescadores de Armação de 
Pera. ---  
 ---------- Sobre os temas da ordem de trabalhos da próxima sessão da Assembleia Municipal, 
questiono a Sra. Presidente se irá apresentar alguns documentos de suporte das temáticas 
que irão tratar.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação às escolas e à colocação de professores, todas as nossas escolas estão 
a funcionar em pleno? Os auxiliares de ação educativa estão em conformidade com a ratio? 
Qual o grau de execução das obras de manutenção solicitadas pelos agrupamentos? E os 
transportes escolares estão a funcionar bem? ---------------------------------------------------------------  
 ---------- A Escola Segura está a dar o habitual apoio? -----------------------------------------------------  
  --------- Relembro o anterior pedido de levantamento das escolas que têm amianto e que a 
Sra. Presidente ficou de entregar. -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Questiono ainda para quando a finalização das obras da Escola Secundária de 
Silves. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E em relação ao Instituto Piaget, qual a frequência em termos do número de alunos e 
quais as perspectivas de futuro? ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Pergunto se a Câmara Municipal vai dispensar 3% de trabalhadores, como é uma 
Câmara que está em dificuldades financeiras tal como foi referido por um membro na última 
Assembleia Municipal? Quais as divisões que vão ser contempladas? Pretendemos saber se 
vão ou não despedir. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Pretendemos saber quais as empresas que fazem a manutenção das viaturas e quais 
as que fornecem equipamento, bem como os valores dos contratos. ----------------------------------  
 ---------- Chamo a atenção para a acumulação de verdes que tenho visto em vários sítios do 
concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Deveria ser limpa a zona envolvente às casas mortuárias de Silves e de Armação de 
Pera. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à passadeira vermelha em Silves junto à zona ribeirinha, continua a haver 
locais sem luz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à luz pública e à sua programação, verifico que ela continua a ser desligada 
bastante cedo, o que não permite que as pessoas que se deslocam cedo, nomeadamente as 
crianças, tenham os seus locais iluminados. ------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Questiono se vamos ter iluminação de Natal no concelho. ------------------------------------  
 ---------- Pensa levar a efeito, nas freguesias, algumas atividades de apoio ao comércio local 
no natal? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação às rupturas junto às Construções Cortegaça, em Armação de Pêra, 
preocupa-me uma cratera com mais de dois metros de profundidade. Já foi tapada? -------------  
 ---------- A Escola EB 2,3 de S. B. Messines já está reparada?  -----------------------------------------  
 ---------- Volto a insistir na colocação de tampas nos moloks, que estão soltas, bem como a 
limpeza dos mesmos, nomeadamente dos lixiviados, porque era importante que fossem 
aspirados, sobretudo, junto das zonas de restauração, bem como a limpeza em volta dos 
moloks.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Continuamos a aguardar a entrega dos relatórios pedidos sobre a informação 
solicitada ao executivo permanente para, junto da APA – Agência Portuguesa do Ambiente e 
da Capitania de Portimão, nos informassem sobre o que se passou em Armação de Pera e 
quem mandou arrear a bandeira azul. Agradeço cópia do ofício a solicitar esse mesmo 
relatório. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E em relação ao estacionamento previsto para a rua Latino Coelho, em Silves?” -------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luiza Luís interveio dizendo que “este executivo tem 
sido apelidado de não dar resposta, de ser incompetente e de antidemocrata, o que não 
aceito nenhuma destas adjetivações. Perdi horas a ler as atas de um ano, e verifiquei que as 
respostas não eram dadas. Ora neste pedido do Sr. Dr. Rogério Pinto, passaram apenas 
meses, e a resposta já foi dada, mas continua a insistir no mesmo assunto. Nunca antes 
foram dadas as respostas por escrito, como este executivo tem feito. Não vejo 
reconhecimento nenhum, apenas crítica.” ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “durante os quatro anos que 
estive como vereadora, as informações eram dadas pela Sra. Presidente, mas nós damos 
consoante os nossos pelouros, embora todos saibamos o que estamos a fazer. -------------------  
 ---------- Muitas das vezes, no anterior executivo, apelava-se à não resposta e, comparando as 
respostas de agora, com as dadas no anterior mandato, não se compara. E nós informamos 
semanalmente e são logo tratadas. Como tal, têm que haver um reconhecimento deste 
trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Entendo que tenho um cuidado extremo em não usar um adjetivo que possa 
susceptibilizar cada um ou a sua família. Não é de bom entendimento fazê-lo como os 
senhores fazem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A propósito da referência à minha pessoa feita pelo Sr. Dr. Rogério Pinto, de que 
“gosta muito de doar”, agarra-se ao equipamento doado à Associação de Pescadores de 
Armação de Pera. E como é que, agarrando-se só a este exemplo, pode dizer o que disse de 
mim? ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação à revisão do PDM, vejo que reconhece que ela não estava no ano 
passado em condições de ir para inquérito público pelo motivo que foi apontado, mas não foi 
o único.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Naqueles casos de edificações, a Câmara Municipal permitiu e autorizou e nós 
iriamos pôr em inquérito público um documento que não previa as situações destas pessoas.”  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “não mudei de opinião.” -------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente prosseguiu dizendo que “o CELAS foi construído com uma 
candidatura daquela entidade. O protocolo desvirtua o propósito para o qual o edifício foi 
construído e o PSD altera-o e diz que está a favor do CELAS. Não percebo. -----------------------  
 ---------- Em relação ao carro eléctrico, este executivo permanente tem um tratamento 
equitativo para com todas as juntas de freguesia, não havendo excepções. O Sr. Presidente 
da Junta de Freguesia de Armação de Pera propôs a cedência como uma mais valia na 
limpeza em Armação de Pera e não percebo como a cedência pode ser impeditiva. Não é 
verdade que a junta de freguesia não pudesse comprar as baterias. ----------------------------------  



 
 

 

 ---------- Em relação à marcação da próxima sessão extraordinária da Assembleia Municipal, 
nós fomos surpresos por esse convite. -------------------------------------------------------------------------   
  --------- Quanto ao funcionamento das escolas, depende do Ministério da Educação, mas 
acompanharemos a situação, embora não mais do que isto, pois não é uma competência da 
Câmara Municipal a colocação de professores. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao Instituto Piaget, o número de alunos não é inferior ao do ano passado 
e estamos a pensar em algumas dinâmicas. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- A referência à situação financeira do município, desconheço se é sarcástica ou 
irónica, e abstenho-me de responder. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação à recolha dos verdes, a Câmara Municipal tem um compromisso mas 
através dos acordos celebrados com as Juntas de Freguesia, é da competência destas. 
Existem determinados verdes e monos que são da responsabilidade das Juntas de Freguesia 
para as quais são transferidas verbas. Há pois que responsabilizar as Juntas de Freguesia 
indicando-lhes onde estão, conforme a responsabilidade política de todos nós e foi por isso 
que fomos eleitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto às luzes do Natal, iremos fazer tudo o que nos for possível. ------------------------  
 ---------- Relativamente à E B 2,3 de Messines estamos a trabalhar nisso. ---------------------------  
 ---------- Quanto aos moloks, não é a melhor altura para aspirar os lixiviados.” ----------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho interveio esclarecendo que “a limpeza da Casa 
Mortuária de Silves está executada. Em relação à luz elétrica, foi enviado um ofício à EDP 
para reposição dos focos luminosos, bem como a alteração do horário da manhã para 25 
minutos antes da hora atual. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto aos moloks, tem sido feita a sua limpeza mesmo nesta altura, tendo sido 
interrompida uma semana por avaria do carro. Retomaremos logo que o mesmo regresse da 
reparação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A situação referente aos esgotos da escola da Portela está resolvida e na Escola E B 
2,3 de S. Bartolomeu de Messines continua a haver roturas. --------------------------------------------  
 ---------- Em relação a Armação de Pera, o executivo permanente tem consciência que ela 
deve ser olhada em pé de igualdade com as restantes freguesias, excepto no período do 
verão. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Se estas roturas fossem em julho/agosto, a reposição da calçada já estaria resolvida. 
Ontem estive em Armação de Pera a coordenar a atividade dos canalizadores e hoje estava 
prevista uma intervenção em Armação de Pera que, infelizmente, por mais uma rotura que 
surgiu esta manhã, foi impossível deslocar para lá os meios técnicos e humanos.” ---------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luiza Luís prosseguiu dizendo que “relativamente à 
Escola Secundária as obras tiveram início logo após o términus do ano lectivo, conforme tive 
já ocasião de informar atrás. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relativamente à colocação de professores a Sra. Presidente já respondeu. Na 
semana passada ainda existia falta de professores mas, provavelmente, já foram colocados 
alguns. Até agora ainda não tive qualquer indicação nas várias reuniões que tenho tido com 
os agrupamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto aos transportes escolares está tudo a correr com normalidade não tendo 
chegado a este executivo permanente qualquer queixa. --------------------------------------------------  
 ---------- Ainda relativamente às escolas, ontem de manhã estava na E.B. 2,3 de Messines, 
que teve mais uma rotura durante a noite, o que está a impedir a execução dos trabalhos que 
estão a decorrer nessa escola. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Reconheço a legitimidade dos vereadores não permanentes em esclarecer as suas 
dúvidas e questões perante este executivo. No entanto, gostaria de deixar expresso que é 
necessário algum bom senso no número apresentado semanalmente, principalmente pelo Sr. 
Vereador Dr. Rogério Pinto, cujo número de questões ronda as vinte por sessão camarária.---  
 ---------- Compreendo o tempo de certa forma aqui gasto com repetidas perguntas, sobre o 
mesmo assunto de oito em oito dias. Com certeza há que selecionar prioridades para cada 



 
 

 

reunião e para que as mesmas se tornem efetivamente produtivas na resolução dos 
problemas deste concelho.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O sr. Vereador Dr. Rogério Pinto respondeu que “há duas situações em que a minha 
posição não mudou: a do PDM em que ele estava em condições para inquérito público e que 
as situações levantadas pelo IGAL - Inspeção Geral das Autarquias Locais tinham que ser 
integradas no PDM. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao CELAS, sei perfeitamente todo o historial sobre a construção do 
equipamento e volto a dizer que o PSD na altura, definiu que a estrutura não deveria ficar 
única e exclusivamente para o CELAS, mas ser partilhada por noutros, nomeadamente a 
Câmara Municipal e a Associação Al-Mutamid Ibn Abbad de acordo com o protocolo 
elaborado mas não aceite pelo CELAS. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao seu nervosismo, e em relação aos esgotos da Escola da Portela, ela não 
tem 50 anos de construção e a responsabilidade do PSD é só de 16 anos e, para trás, foram 
de outras forças políticas. Não me calarei enquanto estiver aqui e fá-lo-ei em defesa dos 
interesses dos munícipes de Silves.” ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente interveio dizendo que “a fossa não foi limpa durante 16 anos 
porque nunca foi encontrada, o que causou vários problemas nas casas de banho ao longo 
dos anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação à revisão do PDM, como se pode dizer que ela estava em condições para 
inquérito público se não estavam incluídas as situações menos regulares? Foi concordância 
das três forças políticas incluir na revisão do PDM as situações detectadas pela IGAL. “ --------  
 ---------- E o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto ausentou-se neste momento, tendo regressado 
momentos depois. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luiza Luís rematou dizendo que “relativamente à 
observação feita pelo Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto sobre o nervosismo da vereadora, não 
me revejo em tal e refiro que, se aqui alguém está nervoso, com toda a certeza, não sou eu.”-  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
RESTAURAÇÃO, SITO NO PARQUE DE LAZER, TAPADA EM SILVES. ---------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Burgo Plateia, Lda. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à reunião de câmara 
acompanhado de informação que esclareça se a proposta apresentada pela firma dá 
cumprimento ao constante no caderno de encargos que legítima a construção e o direito à 
exploração do estabelecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO DO ALVARÁ 
DE LOTEAMENTO, SITO NA AMOREIRA, 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, concordar com a alteração 
promovendo-se o inquérito público nos termos da informação. ------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE CONTENTORES, NA VENDA 
NOVA, EM SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: António Paulo Vieira dos Santos. -----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a manutenção do contentor 
pelo período de um ano. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ARRECADAÇÃO 
AGRÍCOLA, NA ZIMBREIRA, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Constantino Gomes Martins.-----------------------------------------------------  
 ---------- 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 à luz dos critérios definidos por deliberação de câmara de Fevereiro de 2009. --------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 
SITA NO PAÇO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES. ------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Margarida Paula Santos Morais da Costa. -----------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS, EM PRÉDIO SITO NA RUA DE CIMA, N.º 9 E 11, EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente auto 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 Proteção Civil deverá providenciar o que achar 
necessário e pertinente para assegurar a proteção de pessoas e bens, independentemente do 
prazo concedido.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar os proprietários do imóvel cuja 
identificação deverá ser diligenciada junto dos Serviços de Finanças de Silves, nos termos 
conjugados das disposições constantes 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 dias, 
proceder à resolução das deficiências apontadas no auto de vistoria. Deliberar ainda, que seja 
dado conhecimento da decisão tomada e do conteúdo do auto de vistoria, à junta de freguesia 
de São Bartolomeu de Messines. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS AO EDIFÍCIO SOL E MAR, N.º 1, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -------------------------  
 ---------- REQUERENTE: CMS – Serviço Municipal de Proteção Civil. ---------------------------------  
 ---------- Presente auto da Comissão de Vistorias, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A intervenção do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa no assunto anterior serve também 
para este ponto da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a Administração do 
condomínio, nos termos conjugados das disposições constantes 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 dias, proceder à resolução das deficiências apontadas no auto de 
vistoria e, até lá, deverá o condomínio providenciar a proteção de pessoas e bens na via 
pública na área afetada. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO E ALTERAÇÃO DE ARMAZÉM 
SITO NA DOBRA, EM SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Florêncio dos Santos Pereira. --------------------------------------------   
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE PARA ABRIGO 
AUTOMÓVEL, NA FONTE DO NEGRO, EM PÊRA. -------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Maria do Carmo Dores Vieira Cabrita. ----------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO SITA NOS 
MONTES RAPOSOS, EM PÊRA. --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Manuel José Gonçalves da Silva. ----------------------------------------------  
 ---------- 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. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA 
SITA NAS CASAS DE ODELOUCA, EM SILVES. ----------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Andrew John Smith e outra. ----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE PÉRGULA, CISTERNA E 
TERRAÇOS DESCOBERTOS, NA AMOROSA, CALDEIRA, EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Stephen William Leverett e Roma Lilian Leverett. ------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE MORADIA. ----------------------   
 ---------- REQUERENTE: António João Rosa Moedas. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer jurídico do Sr. Dr. João Aires, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o parecer jurídico, 
notificando-se o requerente para apresentar os elementos em falta. -----------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÕES DE APOIO – CASA DA 
BOMBA, MURETE E ARRUMOS) – LEGALIZAÇÃO, SITO NO LOBITO, EM SILVES. -----------  
 ---------- REQUERENTE: Hélder Gomes Simões. ------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os 
condicionamentos fixados pela deliberação de câmara de 27/08/2014, suportada pela 
informação técnica de 30/7/2014 e aceitar os projetos das especialidades de acordo com as 
informações do chefe da DGU. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.15 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO SITA EM POÇO 
DEÃO. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Francisco Vieira Coelho e Alice Maria Vieira Coelho. -------------------  
 ---------- Presente parecer jurídico do Sr. Dr. João Aires, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura de 
acordo com o parecer jurídico. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE REVISÃO DA RENDA REFERENTE AO FOGO SITO 
NA RUA DA CENTRAL N.º 1, EM SILVES --------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Lúcia Maria Simões do Carmo. -------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do setor da ação social e requerimento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos. -----------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar a renda no valor de 40,00€ em sede 
de revisão, de acordo com a informação. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DO FOGO MUNICIPAL SITO NO 
BAIRRO DA CAIXA D`ÁGUA II, LOTE 7, 2.º DTO - LÚCIA MARIA DO CARMO SIMÕES; ------  
 ---------- Presentes informações da Divisão de Assuntos Jurídicos e do Setor de Ação Social, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ---------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a resolução do contrato de 
arrendamento em vigor com a Sra. D. Lúcia Maria do Carmo Simões, com efeitos a partir da 
assinatura do novo contrato de arrendamento, que se autoriza, de acordo com o parecer 
jurídico, fixando-se o valor da renda em 40,00€ em conformidade com a informação do setor 
de Ação Social em 3/10/2014 no movimento 19 do presente registo. ----------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DOS VALORES DOS AUXÍLIOS 
ECONÓMICOS PARA O ANO LECTIVO 2014/2015. ------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do setor da Educação e despacho, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar os valores dos auxílios económicos 
para o ano letivo 2014/215 de acordo com a proposta. ----------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE PROTOCOLO DE MECENATO, NO 
ÂMBITO DA ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE 
TUNES.  
  --------- REQUERENTE: GRUPO JERÓNIMO MARTINS. ------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, minuta de protocolo e plantas de localização, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas. -----------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Exmo. Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo “tenho dúvida em 
relação à 3.ª cláusula “(…) nenhuma das Partes poderá ceder a terceiros, no todo ou em 
parte, a sua posição contratual ou quaisquer direitos, interesses, deveres e obrigações 
decorrentes deste Protocolo, a título gratuito ou oneroso, sem o prévio acordo, por escrito, da 
outra Parte (…), porque se a Câmara Municipal quiser ceder a uma coletividade do concelho 



 
 

 

terá que ter o acordo prévio da Jerónimo Martins.”  Ao que a Dra. Isabel Cabrita, chefe da 
Divisão de Assuntos Jurídicos, respondeu que “não”. ------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e conceder poderes à 
Exma. Sra. Presidente para outorgar o protocolo. -----------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR NO 
ÂMBITO DO USO DA QUINTA PEDAGÓGICA PARA AS ATIVIDADES DE TERAPIA 
OCUPACIONAL DESENVOLVIDA PELOS TERAPEUTAS DO SERVIÇO DE PSIQUIATRIA 
DO HOSPITAL DE PORTIMÃO. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE - CHA. ----------------------------  
 ---------- Presentes informações do setor da educação – Quinta Pedagógica de Silves, e da 
Divisão de Assuntos Jurídicos, ofício e minuta de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo e 
conceder poderes à Exma. Sra. Presidente para outorgar. -----------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM REGIME DE AVENÇA, COM O DR. JOÃO AIRES DE GOES 
– PEDIDO DE PARECER PRÉVIO. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presentes informações da Divisão de Recursos Humanos, da Secção do  
Aprovisionamento, da Divisão de Gestão Urbanística e informação de Cabimento, que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas. ------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável à renovação do 
contrato de avença com o Dr. João Aires em face das informações dos serviços auscultados 
de acordo com os n.º

s
 4 e 11.º art.º 73 da Lei 83-C/213 de 31 de dezembro. ------------------------  

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO E DE 
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DEVIDA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO "14.ª 
SUBÍDA IMPOSSÍVEL", NO ENXERIM, EM SILVES, ENTRE AS 09H00 E AS 18H00, NOS 
DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2014. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Moto Clube Albufeira. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Presentes e-mails do Moto Clube Albufeira e da Junta de Freguesia de Silves, de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir licença especial de ruído e 
autorizar a isenção do pagamento da taxa de acordo com a informação e face ao parecer 
favorável da junta de freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO E DE 
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DEVIDAS, PARA REALIZAÇÃO DA "I MOSTRA DO 
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DO ALGARVE", NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE S. BARTOLOMEU 
DE MESSINES, ENTRE AS 09H00 E AS 22H00, DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014. ----------  
 ---------- REQUERENTE: Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines. ---------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines e pedido 
apresentado, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ----------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir licença especial de ruído para a I 
Mostra do Animal de Estimação do Algarve, bem com a autorização da isenção do 
pagamento da taxa de acordo com a informação e face ao parecer favorável da junta de 
freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SEGUROS - RELATÓRIO FINAL. ----------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Presente Relatório Final do Júri do concurso, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, adjudicar a prestação de serviços de 
seguros à Fidelidade Companhia de Seguros, S.A. pelo valor total de 551.190,09€, para 3 
anos, de acordo com o relatório final do júri do concurso. -------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO PARA 
MÉDICOS NO CONCELHO DE SILVES. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presentes informações da Divisão Financeira, de Cabimento e da Divisão 
Administrativa, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta dos contratos de 
arrendamento de acordo com a informação de 09 de outubro de 2014. -------------------------------  
 ---------- Deliberar, ainda, a solicitação do parecer genérico à Assembleia Municipal para a 
assunção de compromissos plurianuais de acordo com a informação de 10 de outubro de 
2014. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 doze horas e dez 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.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 


