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 ------------------------------------------------------ ATA Nº 41  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014  --------------------  
 ---------- Aos vinte e nove 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 Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente 
Operacional da Divisão Jurídica e Administrativa 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 3.314.524,39€ (três milhões, trezentos e catorze 
mil, quinhentos vinte e quatro euros), e o de operações não orçamentais é de 481.767,53€ 
(quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e sessenta e sete euros e cinquenta e três 
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1. APROVAÇÃO DA ACTA  ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Foi aprovada por maioria a ata Nº 38 da reunião ordinária de Câmara realizada a 08 
de outubro de 2014  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  ---- A Sra. Presidente iniciou referindo que “desde já quero pedir as minhas desculpas  
na entrega do orçamento e grandes opções do plano 2015, acabou por haver alguns atrasos 
na elaboração do mesmo e sendo esta uma situação nova e com diferentes procedimentos e 
não estando devidamente enquadrado às novas regras que a proposta do Orçamento de 
Estado tornou pública a 15 de outubro último, e onde nos foi exigido que a proposta de 
Orçamento dos Municípios para 2015 seja votada até 31 de outubro, o período que tivemos 
para as alterações teve uma margem muito pequena de manobra e  todo o trabalho teve que 
ser bastante intenso,  apesar de se ter começado a trabalhar nele mais cedo, mas com as 
reestruturações que não se estavam a contar só se conseguiu enviar o orçamento via e-mail 
no dia de ontem, porque nos foi humanamente impossível enviar antes, e desde já, espero 
que aceitem as minhas desculpas. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  Por parte do Vereador Dr. Rogério Pinto, que tem havido persistência relativa à Taxa 
Municipal de Proteção Civil, e referiu um estudo que foi feito pelo Município para aplicação da 
mesma, e ainda não dei resposta a este assunto, visto que têm sido constantes as notícias no 
meios de comunicação e sendo assim achei não haver necessidade de ir ver o que existia 
anteriormente, devido a todas as notícias atuais e recorrendo a um documento datado de 
2012. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------Mas devido à contínua persistência do Sr. Vereador Rogério Pinto, trouxe o parecer 
jurídico, que se calhar o senhor vereador não leu sobre a “Proposta de criação de Taxa 
Municipal de Proteção Civil”, o qual refere “Face ao exposto, a eventual criação da taxa 
municipal de proteção civil tem que respeitar os princípios e regras constantes da Lei 
das Finanças Locais, assim como do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, 
nomeadamente as acima elencadas, razão pela qual o eventual apoio financeiro a 
conceder pelo Município às Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários não 
resultará da cobrança desta taxa, pois a mesma incide sobre os serviços prestados 
pelo Município”, assim sendo a mesma não poderá ser implementada para não se cair 
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numa ilegalidade e mais recentemente o Conselho Português de Proteção Civil emitiu o 
comunicado 49/14, de 22 de outubro do corrente, onde refere que esta taxa poderá ser 
ilegal e fundamenta o porquê. Não vou estar a esmiuçar mas nele consta que “o 
Conselho Português de Proteção Civil considera a taxa de proteção civil ilegal, uma vez que 
este serviço essencial é suportado pelo Orçamento Geral do Estado no que concerne ao 
verdadeiro serviço de proteção civil (…). Trata-se, portanto, de uma duplicidade de impostos, 
alegadamente para o mesmo fim, quando na realidade o serviço de proteção civil de nível municipal 
não tem em Portugal continental qualquer exemplo de excelência (…). Neste contexto, não 
consideramos legitimada a legislação que cria esta taxa, que na realidade trata-se de mais um 
imposto (…). (…) aconselhamos as associações de munícipes e de proprietários a recorrer 
ao sistema judicial para que seja reposta a Justiça e a transparência.”--------------------------------------  
-----------Será entregue no decorrer da reunião uma cópia do parecer jurídico e do comunicado aos 
senhores vereadores e uma para que conste na Ata para fundamentação.-----------------------------------  
 ---------- Achei importante fazer referência a este assunto neste momento.” -------------------------  
 ---------- Mais foi informado pela Sra. Presidente que, à data de 28 de outubro de 2014, o valor 
dos fundos disponíveis é de € 911.268,96 (novecentos e onze mil, duzentos e sessenta e oito 
euros e noventa e seis cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra informando que “a obra do Vale do 
Olival já teve o seu início, como estava programado, após o verão. -----------------------------------   
 ---------- Foi colocado o sinal luminoso na estação de Alcantarilha/Algoz, e a maior parte dos 
operacionais continuam na Feira de Todos os Santos.” ---------------------------------------------------  
 ---------- -----------A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luiza Luís tomou a palavra mencionando que o  
Gabinete Inserção Profissional (GIP), está a organizar sessões coletivas de formação de 
“Direitos e Deveres dos Desempregados”, a decorrer na Biblioteca Municipal. ---------------------  
 ---------- O Setor da Juventude de 23 de outubro a 6 de novembro dinamiza um ciclo de visitas 
de estudo em parceria com a Escola Secundária, visitas estas de caráter ambiental, tendo 
como temática a “Água” e são dirigidas aos alunos do 10.º ano, abrangendo cerca de 70 
alunos.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra referindo que “em primeiro lugar 
não foi aprovada a minuta da Ata da passada reunião e como tal deve a mesma ser enviada 
por e-mail como habitual. Solicito que me seja enviado a cópia de parte da ata da antes da 
ordem do dia, com a triste discussão sobre a proposta da Sra. Presidente, quanto à 
nomeação da pessoa para secretariar as reuniões de câmara, sendo esse o ponto número 
um da reunião em questão, da qual a minuta ainda não foi aprovada.” -------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio esclarecendo que “relativamente à proposta referida, hoje 
a Dra. Dina Baiona está numa ação de formação não podendo estar presente e daí estar a 
funcionária Vanda d’Almeida Teixeira. Em relação à ata, esta, está a ser concretizada e será 
pedido um parecer à CCDR sobre a legitimidade da proposta, e isso só será feito após a 
conclusão da mesma.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Vereador Dr. Fernando Serpa continuou referindo que “e em função das palavras 
da Sra. Presidente, em momento algum questionei a sua legitimidade para avançar com a 
proposta e referindo que não questiono sobre avançar com essa ou qualquer outra proposta, 
o que está em causa é a fundamentação que apresentei na altura de não aceitar a proposta 
em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E também tenho essa legitimidade de concordar ou não com as propostas da Sra. 
Presidente, sendo assim penso ser desnecessário pedir auscultação à Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) sobre a sua legitimidade a não 
ser para questionar se a Sra. Presidente está ou não obrigada a cumprir uma deliberação da 
vereação ou se a deliberação democraticamente votada não lhe diz respeito. ----------------------   



 
 

3 

 

 

 ---------- E se no caso de ainda persistir dúvidas à Sra. Presidente o assunto que seja 
agendado para a próxima reunião, pois se a CCDR for auscultada quanto à legitimidade da 
proposta a qual volto a frisar nunca questionei, assiste-me o direito como vereador de 
também introduzir questões para que os serviços jurídicos da CCDR se pronunciem. ------------  
 ---------- Termino aceitando mais do que justificável a ausência da Dra. Dina Baiona e a 
presença de quem a Sra. Presidente indicou, apenas com um pedido de esclarecimento, de 
quem substitui a Dra. Dina Baiona na sua ausência, dentro dos termos em que foi aprovado à 
um ano. Pois quando votámos o nome da Dra. Dina Baiona para secretariar as reuniões 
também foi aprovado por unanimidade quem a substituiria na sua ausência.” 
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “ face à leitura da Ata anterior e não costumo dizer 
o que não consta e dizer coisas de minha vontade própria e uma vez usando palavras 
referidas pelo Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa que disse(…)”Poderá estar em causa é a 
legalidade Perante isto, espero que o parecer ou pareceres me sejam entregues e que a DJA 
(Divisão Jurídica e Administrativa) se pronuncie sobre esta questão”, aqui se apresenta 
algumas das citações proferidas pelo Sr. Vereador na anterior reunião, não foram invenções 
minhas e a proposta foi à reunião porque a Dra. Dina Baiona já não faz parte desta unidade e 
tem outras tarefas e para que haja o devido tratamento dos circuitos deste órgão da câmara 
deverá ser uma pessoa desta divisão administrativa a secretariar as reuniões e foi daí que 
veio a proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também referi na ata anterior e não estando a repetir-me em relação as votações de 
anteriores propostas e enquanto vereadora votei sempre com a minha abstenção, assim 
como para cargos de chefia, pois a escolha deve ser dos órgãos, são eles que podem 
escolher as pessoas para essa funcionalidade. A minha posição como vereadora não 
permanente e atualmente como presidente é a mesma e face à realidade atual com a nova 
orgânica é que foi apresentada essa mesma proposta. E nada mais, tenho a dizer.” -------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo que “ a Sra. 
Presidente faz referência a documentos que ainda não foram aprovados por este órgão e não 
têm a validade que pretende ter. ---------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Repito que nunca questionei a legitimidade da Sra. Presidente apresentar a proposta, 
apenas questiono o conteúdo dessa proposta como invoquei na Ata anterior, e sendo assim 
espero que na próxima reunião e seguintes quem o Órgão Câmara Municipal de Silves 
democraticamente elegeu por unanimidade à cerca de um ano, esteja presente a secretariar 
as reuniões, devendo a Sra. Presidente proporcionar-lhe os meios materiais e humanos para 
esse fim.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente interveio novamente elucidando que “tenho que dizer que devido à 
persistência, refiro que todas estas minutas que são entregues e, que fazemos o particular 
favor de entregar antes da próxima reunião até à data e com esforço dos serviços. --------------  
 ---------- Aquando iniciamos uma reunião nunca foi colocada no início da reunião à votação 
essa mesma minuta. Por isso questiono se nós invocamos situações diferentes consoante a 
situação que queremos defender e, não vou debruçar-me mais sobre o assunto.” ----------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou novamente a palavra referindo que “ao 
longo dos anos como vereador as minutas das atas são aprovadas desde que não haja 
pedidos de alteração. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Por outro lado tenho tido sempre o cuidado ao longo de todas as reuniões de pedir 
que me enviem por e-mail a minuta das Atas, para que juntamente com a ordem de trabalhos 
da reunião seguinte me possa debruçar sobre as mesmas, e como deve ser do conhecimento 
da Sra. Presidente, sempre que tal acontece, solicito que a me enviem com conhecimento ao 
Gabinete de Apoio à Presidência e ao Departamento Administrativo. ---------------------------------   
 ---------- Por isso dou por encerrado este assunto deixando registado uma expressão que 
carateriza este executivo permanente quando a Sra. Presidente diz que “faz o particular favor 
de enviar a minuta”, não é um particular favor é um dever que me assiste por ter sido eleito 
vereador desta câmara.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Sra. Presidente tomou novamente a palavra relembrando que “quem encerra aqui 
os assuntos ainda sou eu e gostava de dizer já que tem uma longa experiência como 
vereador não permanente tivesse a humildade de reconhecer que nunca houve reuniões 
semanalmente e que nenhum executivo semanalmente conseguiu entregar a minuta da 
reunião seguinte, ou seja elaborar este documento em menos de dois dias. ------------------------  
 ---------- Ninguém retira a legitimidade do eleito de forma alguma mas estamos a falar de 
pessoas que trabalham nesta camara municipal e que tem diversas funções para além do 
apoio a este órgão. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E agora sim o assunto está encerrado.”-------------------------------------------------------------       
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa voltou a tomar a palavra dizendo que “fique em 
Ata que nunca exigi que esse assunto fosse entregue no prazo de 48h, por isso e que os 
tenho solicitado até ao início da reunião seguinte, o que tem sido feito até duas ou três 
reuniões atrás. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E refiro também que não recebi o orçamento de 2015 que mencionou ter sido enviado 
por e-mail. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 ---------- Tenho dois pedidos a fazer, primeiro solicito que no decurso da reunião seja entregue 
o balancete até à data, atualizado, documento este que sempre foi entregue.” A  
Sra. Presidente mencionou que foi entregue há cerca de um mês, esse documento uma vez 
que iríamos discutir o orçamento.” -------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio novamente mencionando que “o meu 
segundo pedido curiosamente ou não, tanto assim não foi entregue a identificação da obra e 
empreitada que foi adjudicada e quem foi convidado a fazê-la conforme a Sra. Presidente 
informou numa reunião recente de que havia uma obra nessa situação, quando pedi a 
listagem. Até ao fim da reunião gostaria de saber que obra é essa e, onde”. ------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luiza Luis interveio esclarecendo que “o que foi dito 
pela Sra. Presidente, na altura que o Dr. Fernando Serpa pediu a listagem, foi que essa 
listagem já tinha sido entregue, e o senhor vereador é que falou que havia uma obra em 
execução.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho interveio “relembrando que com esta é a terceira vez 
que o Dr. Fernando Serpa pede a mesma listagem e já tendo a mesma sido entregue.” ---------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa explicou que fiquei com a convicção que houve 
obras que iniciaram e por isso quero uma listagem atual, com a relação de obras, a quem 
foram entregues e os montantes dispensado listagem, essa em que conste os elementos 
desde junho até ao presente. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A situação do carro elétrico, a ideia que fiquei é que havia a hipótese de entrega à 
Junta de Freguesia de Armação de Pera em que era ela que ia adquirir e ter as despesas 
com as baterias.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O que peço é um parecer jurídico aos nossos serviços se possível para a próxima 
reunião sobre este caso e o parecer da junta de freguesia de Armação de Pera de adquirir 
este material, uma vez que o veículo não é proprietário da mesma ainda que exista um 
protocolo de cedência. Isto para evitar uma possível responsabilização por parte de executivo 
da junta de freguesia, no caso de haver um acidente.  -----------------------------------------------------  
 ---------- Na segunda reunião desta vereação fui confrontado pelo comunicado da CDU sobre 
a Feira de Todos os Santos em que por ter votado contra a atribuição de “Feira Franca” 
estava a contribuir para uma diminuição muito considerável do número de visitantes da feira o 
que constitui de per si um fator de desincentivo à participação dos feirantes e comerciantes no 
evento, retirando a este secular evento o prestígio e a notoriedade que o público lhe atribui, 
pondo em causa o motor de dinamização da economia local e por aí, fora. -------------------------  
 ---------- Ora verifico no presente que o Executivo Permanente não avançou com o mesmo 
tipo de proposta o que mudou no seu pensamento ainda mais pela crise económica se tem 
aprofundado no nosso concelho e porque não faço mais nenhum tipo de comentário que fique 
registado a coerência e a infelicidade de lá fora terem espalhado até à exaustão que os 
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vereadores do PS estavam contra o desenvolvimento da cidade de Silves o que não 
corresponde à realidade. E mais não digo.” -------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio referindo que “tenho dois pedidos a fazer, o 
primeiro tem a ver com a passada reunião quando se falou do orçamento e sobre o 
documento que foi entregue à Associação de Municípios do Algarve (AMAL), e gostaria de ter 
acesso ao mesmo.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sr. Presidente interveio explicando que “a AMAL teve uma reunião com todos os 
presidentes dos municípios e fez um pedido, para que verificassem que possibilidades de 
investimento seriam possíveis em cada município. ---------------------------------------------------------  
 ---------- Eles trabalham com a empresa a “Quaternaire”, que fez reuniões atendendo às 
expetativas, com os responsáveis dos fundos comunitários para fazerem compilações do que 
era possível. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- É este o documento que o Sr. Vereador Paulo Pina se refere?-------------------------------  
 ---------- Esta empresa que trabalha para a Administração Central e AMAL faz a compilação 
dos documentos de todos os municípios, connosco só temos o nosso”. ------------------------------  
 ---------- O Vereador Dr. Paulo Pina refere que “tenho interesse em ver essa informação. -------  
 ---------- Como segundo pedido gostaria se possível o relatório para argumentar relatório das 
atividades que foram desenvolvidas no Castelo durante o verão como o “Noites Sunset”.-------  
 ---------- Também gostaria de ter acesso ao documento que foi falado várias vezes na 
Assembleia Municipal referente a uma Auditoria que o município mandou fazer, se este já 
tiver sido reproduzido.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra explicando que “a contratação da auditoria só foi 
feita em 2014 e já temos realmente alguma coisa mas ainda não está concluída.” ----------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto interveio mencionando que “relativamente ao 
assunto referido pela Sra. Presidente do “particular favor de envio da minuta”, essa situação 
só se deve para facilitar as deliberações, porque se não houver um primeiro contato com os 
assuntos, teremos que ler uma a uma na altura, o que vai atrasar as deliberações.” --------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio relembrando que “ mais uma vez os 
pedidos de esclarecimento que tenho feito sobre alguns assuntos ainda não foram entregues, 
não tem prazo mas agradecia que me entregassem. -------------------------------------------------------  
 ---------- No início da reunião, na parte das informações, a Sra. Presidente deveria ter 
informado os vereadores da ausência da Dra. Dina Baiona a secretariar a reunião porque 
estava em formação e da presença da funcionária Vanda d’Almeida Teixeira e, recordo que 
só o fez no fim. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relativamente à Taxa Municipal de Proteção Civil, não quero acreditar na ilegalidade 
e questiono se a lei é diferente para uns e não para outros, se existem câmaras municipais 
que estão a aplicar esta taxa é porque está na lei e acho que este contributo dividido por 
todos seria justo para ajudar nas dificuldades das cooperações de bombeiros e no nosso caso 
as corporações de Silves e de São Bartolomeu de Messines. Senhora Presidente, porque não 
têm uma reunião com a AMAL, a Câmara Municipal de Albufeira, de Vila Real de Santo 
António e a de Portimão que estão aplicar esta taxa.” -----------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente passou a explicar que “a realidade do Município de Vila Real de 
Santo António é diferente porque eles têm Bombeiros Municipais, o que difere em relação à 
legalidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em Albufeira não conheço a situação e para Portimão creio que está previsto terem 
Bombeiros Municipais, tive reunião, um contato informal com a Sra. Presidente daquele 
município a Dra. Isilda Gomes, e está arrependida. --------------------------------------------------------  
 ---------- Volto a referir não podem ser os munícipes a suportar mais uma taxa, como diz o 
ditado “não podemos ter dois pesos e duas medidas”, pois não aumentamos outras taxas e 
depois têm os munícipes que pagar mais uma taxa. -------------------------------------------------------   
 ---------- Esta força política dentro das suas limitações, obviamente, alivia as cargas em 
termos de imposto dos seus munícipes não concordando com algumas diretrizes da 
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Administração Central, e do que depende do poder local iremos de certo evitar mais 
penalizações aos mesmos.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto refere que “existe aqui uma situação que refere que 
poderá ser ilegal, mas essa taxa a aplicar seria para os bombeiros. -----------------------------------  
 ---------- O problema em relação à secretaria da reunião se houvesse informação do que 
estava a acontecer, de que a Dra. Dina Baiona na nova orgânica não faz parte da Divisão 
Jurídica e Administrativa (DJA), informar-nos para onde ela foi e que funções ela esta a 
desempenhar. E pelo que me chegou, esta situação também não foi muito bem aceite por ela, 
na passada reunião a Dra. Dina Baiona veio para secretariar como de costume e foi chamada 
ao GAP e, após sair, informou que já não era ela a secretariar as reuniões.-------------------------  
 ----------  Quero lembrar aqui todo o profissionalismo e dedicação desta funcionária a longo 
dos anos, uma pessoa que desde a alguns anos para cá secretaria as reuniões de câmara e 
nunca houve problemas. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Como foi dito todos somos eleitos e deve ser considerado um órgão de respeito e que 
representa a população que votou nele e mesmo não havendo a maioria, devemos levar 
todos o barco para o mesmo lado e de todos os que estão aqui nunca ninguém quis o mal 
para o concelho, independentemente do partido ou cor política estamos aqui sim para 
remarmos todos com o mesmo objetivo. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Cabe à equipa da Vereação Permanente de remarmos todos para o mesmo lado e 
todos aqui, não gostámos da expressão da Sra. Presidente já referida, “fazemos o favor de 
enviar a minuta”, que fique esclarecido que nunca pedi para me enviarem o documento tal 
decisão fica ao vosso critério de enviarem ou não e quando. --------------------------------------------  
 ---------- Nós fomos eleitos, estamos aqui para trabalhar a favor do nosso concelho e não à 
espera de favores.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O que tenho a dizer é que a Sra. Presidente não comunicou a transferência da 
pessoa que deveria estar aqui.” ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “é também da defesa dos munícipes e para a 
melhor funcionalidade dos serviços da Câmara.” ------------------------------------------------------------  
 ---------- A Vereadora Maria Luiza Luís tomou a palavra solicitando que “o Dr. Rogério Pinto, 
que nos ceda se possível a listagem dos pedidos que não lhe foram entregues, por uma razão 
muito simples com tanta pergunta não sabemos a quantas andamos e também o próprio 
Vereador já não sabe, porque continua a pedir coisas que já lhe foram entregues.” ---------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto voltou a tomar a palavra mencionando que “face ao 
que foi dito pela Sra. Vereadora Maria Luiza Luis e considerando que alguns pedidos e 
esclarecimentos ainda não me foram entregues e para que toda esta ação não seja 
interpretada de má-fé, solicito que seja entregue à vereação não permanente: ---------------------  
 ----------  •O Relatório da Feira Medieval; ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- •O Relatório da Capitania e a correspondência que houve entre o Município e a 
Capitania, sobre a praia da Armação de Pera.” --------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra informando que “quando a capitania 
do Posto de Portimão remeter os documentos em relação à praia de Armação de Pera, uma 
cópia da mesma será enviada para os senhores vereadores. -------------------------------------------  
 

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE COLOCAÇÃO DE CABINE DE COBRANÇA, 
SITO NA RUA D. JOÃO II, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -----------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Bentes Costa, Lda. ----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria indeferir o pedido apresentado, não 
considerando o mesmo viável. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Votos contra dos vereadores do PS e PSD, votos a favor do executivo permanente. --  



 
 

7 

 

 

 ---------- Os senhores vereadores e a Sra. Presidente apresentaram as seguintes Declarações 
de Voto: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa declarou que “pesou na minha decisão o fato do 
parecer da Junta de Freguesia de Armação de Pêra não ser conclusivo e o teor do parecer da 
Direção Regional de Energia do Algarve, bem como o impacto que a pretensão ora 
apresentada ter no local, a qual me parece desajustada, além que existe outras soluções.” ----  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto declarou dizendo que “concordo com o que foi dito  
tendo conhecimento que será colocado um compressor nessa estrutura o mesmo irá provocar 
ruídos aos apartamentos de proximidade”. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente declarou que “este executivo permanente votou favorável à 
viabilidade de colocar uma cabine uma vez que a mesma irá apenas substituir uma ocupação 
já existente da via pública. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Referir ainda que o parecer da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, foi favorável 
relativamente a esta substituição de ocupação e face à exposição do requerente o mesmo 
refere que é uma exigência da GALP a existência de uma cabine e mais que também 
pretende retirar todos os serviços que existe no prédio uma vez que não são “rentáveis”, e 
ainda refere o mesmo que a não realização desta alteração poderá levar ao fecho deste poste 
de abastecimento de combustíveis na freguesia de Armação de Pêra. -------------------------------  
 ---------- Atendendo à realidade que vivemos e aos tempos que correm, considerámos após o 
supracitado, de ser viável esta substituição”. -----------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE DEVER DE CONSERVAÇÃO, NA RUA NOVA DA 
BOAVISTA, N.º

s 
 71 A 75, EM SILVES. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- REQUERENTE: Josezinha de Jesus Correia e outros. -----------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio mencionando que  ---- “A Sra. Presidente  
como responsável pela proteção civil deve providenciar no que achar pertinente, para celebrar 
segurança das pessoas e bens.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, deliberar por unanimidade remeter aos 
serviços competentes para orçamentar os trabalhos necessários à reparação das anomalias 
referidas no Auto de Vistoria. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO AO USO DE FRACÇÃO F, SITO 
NA RUA DA IGREJA, EM ALGOZ. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: João Pedro Gonçalves Cabrita. -------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio solicitando em parecer jurídico no 
sentido de ser esclarecido se a câmara está em condições de se pronunciar favoravelmente 
sobre a prestação uma vez que conforme consta no processo não há pronúncia favorável de 
todos os condóminos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer jurídico que esclareça 
se o processo se encontra em condições de ser submetido a deliberação uma vez que do 
mesmo não constam as pronúncias favoráveis de todos os condóminos, bem como relativo à 
alteração de uso pretendida dentro do contexto do próprio processo. ---------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
SITO NA RUA DA AUDIÊNCIA N.º 16, EM ALCANTARILHA. -------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Ricardo Miguel Correia Martins. ------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos das informações de 04/08 e de 14/10/2014 e face à justificação apresentada pelo 
técnico responsável. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO/ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO 
DESTINADO A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, SITO NO MOPNTE BRANCO, MESSINES DE 
CIMA NA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Nelson Miguel Guerreiro Lourenço. --------------------------------------------  
 ---------- 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 dispensa o cumprimento da lei das acessibilidades e publicitando a 
mesma nos termos da lei em vigor. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE USO DE ARMAZÉM PARA 
HABITAÇÃO, SITO PAÇO, EM ALGOZ. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Manuel António Macedo Rodrigues. -------------------------------------------  
 ---------- 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 de informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO, 
SITO CANINÉ, EM SILVES. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Manuel Maria Rodrigues. ---------------------------------------------------------  
 ---------- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------     
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE ARMAZÉM PARA HABITAÇÃO, 
SITO NA VÁRZEA DO BANACIETE, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------  
 ---------- REQUERENTE: Manuel Cardoso Freitas. ----------------------------------------------------------  
 ---------- 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 LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DE CONSTRUÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: António da Encarnação Sequeira. ----------------------------------------------  
 ---------- 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 CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO COM 
PORTÕES, NA BARRADA DA AMOROSA, EM SÃO BERTOLOMEU DE MESSINES. ----------  
 ---------- REQUERENTE: Sérgio Manuel Guerreiro Coelho.-----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, SITO RUA 
NOVA DA BOAVISTA, EM SILVES. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Joaquim Duarte. -------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionantes 
da deliberação de 06/08/2014 e aceitar a dispensa dos projetos da especialidade, nos termos 
da informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE MORADIA VALINHOS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------  
 ---------- REQUERENTE: Ildefonso Manuel Simões dos Santos. ----------------------------------------  
 ---------- 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 VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Condomínio do Edifício Messines Residence I. -----------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O teor da intervenção do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, sobre este assunto , é o 
mesmo que recaiu sobre o ponto 4.2 desta reunião. -------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar os proprietários os 
proprietários, nos termos conjugados das disposições constantes do DL 555/99 de 16/12 com 
as posteriores alterações do RGEU, bem como do regulamento Municipal de Urbanização e 
Edificação, para no prazo de 60 dias proceder à realização das obras necessárias a colmatar 
as deficiências constantes no Auto de Vistoria. --------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO, LOTE N.º9, ALV. LOT. 06/2006, NOS CORDEIROS, EM 
SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Carmona - Soc. de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A. ----   
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar os termos da proposta e 
preceder em conformidade com a constante na informação. ---------------------------------------------  
 ---------- 4.15 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E 
ALTERAÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO, SITO GUINCHO, EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Christopher John Ewing. ----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionantes 
da deliberação de 30/07/214, e aceitar os projetos de especialidade nos termos da 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 4.16 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE ESTABELECOMENTO DE 
REATAURAÇÃO (RESTAURANTE “FAST FOOD” – BURGER RANCH) E PROPOSTA DE 
ESPLANADA, NO PARQUE DE LAZER, LOTE I, SITO NA 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, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – RELATÓRIO FINAL A QUE SE REFERE O N.º 1 DO ART.º 219º 
DA LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICOS. --------------------------------------------  
 ---------- Presente Relatório da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente começa por explicar que “o processo disciplinar tem a ver com o 
funcionário Sr. Amílcar Ventura, o mesmo teve uma atitude indisciplinar com outro 
trabalhador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Dizer que eu me desloquei ao local no dia posterior ao sucedido para falar com o 
senhor em questão para que ele me explicasse o que se tinha passado e o porquê, para 
tentar resolver esta situação com todos os intervenientes. -----------------------------------------------  
 ---------- Falei com o Sr. Amílcar Ventura e com outras duas pessoas envolvidas de uma forma 
mais precisa e clara às circunstâncias que levaram a tal atitude. ---------------------------------------  
 ---------- Esse entendimento não foi consensual, o que fez decorrer este processo disciplinar. 
No entanto devo referir que a Câmara Municipal ofereceu ao Sr. Amílcar Ventura, uma 
observação Psicológica, com as nossas técnicas psicólogas, porque o mesmo referiu que por 
vezes tinha reações muito nervosas dentro deste género e expressas no relatório devido a um 
stress pós-traumático que está associado à guerra. Isto foi dito pelo próprio. Eu referi que os 
serviços estavam disponíveis para dar o apoio necessário, inicialmente com uma psicóloga, 
expondo a situação e depois iniciando um programa proposto pela técnica e que se 
adaptasse ao seu caso, mas o Sr. Amílcar Ventura recusou a ajuda, dizendo que já tinha uma 
pessoa que o ajudava e que não era necessário esse tipo de apoio. ----------------------------------  
 ---------- Dizer-vos então que o que aconteceu foi uma agressão, como está descrito no 
relatório. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Posteriormente a isso falei com, o Sr. Amílcar e pedi que ele viesse aqui ao edifício 
para ver como estava, como se sentia e, foi o primeiro a dizer –me devidas às circunstância, 
pedia o favor de não o enviarem novamente para o armazém. Tendo ele uma forte estima por 
animais eu e o resto do executivo permanente optamos por ele ir para a Quinta Pedagógica, 
visto que eles estão a necessitar, pois estão a rececionar cães daqui com características 
específicas. Ele desde logo gostou da ideia e está desde essa altura na Quinta Pedagógica. --  
 ---------- Após esta minha exposição do caso, podemos passar à votação por escrutínio 
secreto.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O resultado da votação foi não concordar com a proposta constante do relatório final 
do processo disciplinar, assim sendo a Dra. Isabel Cabrita, chefe da DJA esclarece o passo 
seguinte depois deste resultado.” --------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Dra. Isabel Cabrita toma a palavra explicando que “a deliberação do órgão com 
competência para proceder à aplicação de uma pena disciplinar incide sobre todo o processo, 
especialmente sobre o constante do relatório final e o proposto pelo instrutor do mesmo. A 
deliberação será no sentido de concordar com esta proposta, decidindo pela aplicação da 
pena, ou discordar desta. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Esta não concordância não equivale ao arquivamento automático do processo, e 
independente da votação ser realizada por escrutínio secreto, quando o órgão não concorda 
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como teor dessa proposta, e se assim o estender, poderá determinar a realização de novas 
diligências probatórias. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Nesse sentido as mesmas devem ser descriminadas por forma a serem efetivamente 
executáveis.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio fazendo o seguinte pedido que “o 
arguido seja novamente ouvido para esclarecer a mecânica dos fatos ocorridos nesse dia. ----   
 ---------- Outro pedido é que a Sra. Presidente que se pronuncie acerca de quem vai 
secretariar as reuniões e acerca do responsável pelos processos de execução fiscal, por 
escrito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Por último que diga quais os funcionários que irão ser contemplados com esta 
situação e a fundamentação da mesma, que a lei diz”. ----------------------------------------------------  
 ---------- -DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, não aprovar a presente proposta, por 
escrutínio secreto, com 3 (três) votos a favor e 4 (quatro) votos contra.-------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – Ponto da situação dos trabalhos de revisão do PDM de Silves 
 ---------- Este ponto não tem documentação suporte.  ------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar por unanimidade, voltar à próxima reunião. --------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - RELATÓRIO FINAL, DA ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO 
ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS SITO NAS PISCINAS MUNICIPAIS 
DE SILVES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Diogo Gabriel Rodrigues Terra. -------------------------------------------------  
 ---------- Presente relatório do aprovisionamento, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, nos termos do disposto no n.º 4 do art.º 
148 do CCP aprovar a proposta contida no relatório final adjudicando ao concorrente Diogo 
Gabriel Rodrigues Terra o direito de exploração do estabelecimento de restauração e 
bebidas, sito nas Piscinas Municipais de Silves, pela compensação financeira mensal de 
355,00€ (trezentos e cinquenta e cinco euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, por 
um período de exploração de um ano, prorrogável por igual períodos. Mais se delibera 
mandatar à Sra. Presidente para a outorga do correspondente contrato. -----------------------------    
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – DESPACHO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - EXECUÇÕES 
FISCAIS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente despacho de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ---------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. --------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - DESPACHO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -PROCESSOS 
DE CONTRAORDENAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente despacho de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ---------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. --------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – Despacho - Nomeação de Oficial Público. ---------------------------------  
 ---------- Presente despacho de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ---------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. --------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – CONCERTO DA RUBRICA LADO B COM RITA REDSHOES 
(COBRANÇA DE INGRESSOS). ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. -------------------   
-----------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar o valor dos impressos para o 
concerto de “Rita Redshoes” em 7,50€ (sete euros e cinquenta cêntimos) valor com IVA 
incluído à taxa de 13%. Bem como fixar o preço promocional dos ingressos destinados à 



 
 

12 

 

 

venda na Tertúlia com a mesma interprete no montante de 5,50€ (cinco euros e cinquenta 
cêntimos) valor com IVA incluído à taxa de 13%. ------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – APOIO LOGÍSTICO PARA O EVENTO 14.ª SUBIDA IMPOSSÍVEL 
(DIAS 8 E 9 DE NOVEMBRO). -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Moto Clube de Albufeira.----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do setor da juventude, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder ao Moto Clube de Albufeira o 
apoio logístico descrito e elencado na informação prestada pelo setor do desporto, tendente à 
realização do evento “14.ª Subida Impossível”. --------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CHEFE DE DIVISÃO DE 
CULTURA, TURISMO E PATRIMÓNIO. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Recursos Humanos, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrito.  -------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, confirmar que o cargo de dirigente a 
prover e que se encontra em tramitação concursal, melhor identificado no último parágrafo da 
informação prestada pela DRH, corresponde ao cargo de dirigente da Cultura, Turismo e 
Património previsto atualmente no anexo II do Regulamento da Estrutura e Organização dos 
Serviços da Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais se delibera que o mesmo deverá prosseguir os seus ulteriores termos. ------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CHEFE DE DIVISÃO 
FINANCEIRA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Recursos Humanos, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrito.  -------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, confirmar que o cargo de dirigente a 
prover e que se encontra em tramitação concursal, melhor identificado no último parágrafo da 
informação prestada pela DRH, corresponde ao cargo de dirigente da Cultura, Turismo e 
Património previsto atualmente no anexo II do regulamento da Estrutura e Organização dos 
Serviços da Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais se delibera que o mesmo deverá prosseguir os seus ulteriores termos. ------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CHEFE DOS 
SERVIÇOS, URBANOS E AMBIENTE. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Recursos Humanos, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrito.  -------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, confirmar que o cargo de dirigente a 
prover e que se encontra em tramitação concursal melhor, identificado no último parágrafo da 
informação prestada pela DRH, corresponde ao cargo de dirigente da Cultura, Turismo e 
Património previsto atualmente no anexo II do regulamento da Estrutura e Organização dos 
Serviços da Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais se delibera que o mesmo deverá prosseguir os seus ulteriores termos. ------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.12 - ASSUNTO - PROSPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2015. --------------------------  
 ---------- Presente relatório, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. -----------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra explicando que “este orçamento para 2015 é 
acompanhado de um relatório da Grandes Opções de Plano (GOP) com fundamentação 
política e com ligações orçamentais estratégicas, ou seja, este executivo permanente não se 
importa, de ao longo do seu mandato de aprender com outros exemplos de outras câmaras 
ou mesmo com os vereadores não permanentes deste executivo vejam-se as reuniões 
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preliminares para preparação do orçamento para 2015, os presidentes das juntas de 
freguesia e forças políticas que têm assento na Assembleia Municipal, fizeram e contribuíram 
com propostas desde a proposta para investimento assim como outras de nível estratégico e 
uma clarificação dos objetivos como prioridades deste executivo, assim como foi dito, não 
vejo qualquer constrangimento de ir mudando procedimentos, que anteriormente eram 
adotados, desde que os mesmos sejam para melhorar os serviços e também para clarificar as 
informações que são solicitadas, por isso enquanto vereadora sempre fui assim, temos que 
ter humildade de reconhecer quando se tem que alterar, para que as coisas corram de uma 
forma produtiva e adequada ao que são as nossa forças, ou seja, o interesse público. ----------  
 ---------- Assim sendo, têm um longo relatório que vos permite saber as linhas orientadas, 
objetivas, a estratégia política, prioridades de investimento, a situação financeira, ou seja, a 
justificação da proposta de orçamento apresentada. -------------------------------------------------------  
 ---------- Temos um orçamento de ronda do €32.600.000,00 (trinta milhões e seiscentos mil 
euros), falando desde que sou vereadora e com conhecimento de causa, é a redução mais 
significativa desde 2009 até à data, quando rondava na altura aproximadamente os 
€50.000.000,00 (cinquenta milhões de euros). Temos alguns constrangimentos legais no 
orçamento de 2015, que também constam e também se faz referência no orçamento; 
descrição do passivo, o impacto do processo “Viga d’Ouro” e outros pontos que descrevem as 
orientações deste executivo permanente. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- A dizer que já fiz referência na reunião passada ao aumento dos subsídios às 
coletividades, que há um acréscimo que é novidade relativamente às Fábricas da Igreja, dizer 
ainda que apesar da dificuldade financeira e atendendo aos compromissos assumidos com o 
pagamento das dívidas, perspetivamos fazer algum investimento e as transferências para as 
juntas de freguesia mantém-se. Isto resumindo de uma forma geral.” ---------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Fernando Serpa interveio mencionando citações do Partido Socialista 
“falei com membros do meu partido e até sexta-feira (31/10/2014) não estamos em condições 
para votar. Vamo-nos debruçar sobre o assunto no fim de semana e também só agora em 
cima da hora é que a proposta foi entregue. Só segunda-feira (03/11/214) estaremos em 
condições de nos pronunciar sobre o orçamento e na quarta-feira (05/11/2014) então votar”. --  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça questionou se “existe algum constrangimento 
legal do fato de não ser deliberado a 31 de outubro de 2014”. -------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita Chefe da DJA referiu que “não está nada previsto no corpo 
do artigo referente a este assunto sobre o não cumprimento da data. ---------------------------------  
 ---------- Não é claro se esse prazo, é um prazo processual, ou se trará consequências. Neste 
momento a lei não o prevê.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra mencionando que “se por 
ventura houver alguma evolução do conhecimento que se tem da lei, a Sra. Presidente que 
informe para se vir votar. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Eu, Fernando Serpa, venho votar o orçamento quando a Sra. Presidente agendar a 
reunião extraordinária após recolher informações da Associação de Municípios do Algarve 
(AMAL) ou de outras entidades que possam esclarecer a situação do prazo de entrega”. -------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina indicou que “dever-se-ia deixar carta aberta, para que 
esta decisão seja votada quando a Sra. Presidente o decidir.” ------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Dr. Fernando Serpa voltou a tomar a palavra dizendo que “na sequência da 
reunião havida com o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina e a Dra. Fátima Matos, membros da 
Assembleia Municipal, pergunto ao executivo permanente se levou em consideração as 
recomendações tidas na proposta do orçamento que agora apresenta”. -----------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente concluiu dizendo que “remeto para o que foi dito anteriormente, e 
que foi tomado em consideração, o que foi dito”. ------------------------------------------------------------                
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, submeter o presente a uma reunião 
extraordinária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 6.13 - ASSUNTO – Mapa de Pessoal. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente documento de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, submeter o presente a uma reunião 
extraordinária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 cinquenta 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 
 ---------- Assistente Operacional da Divisão Jurídica e Administrativa, da Câmara Municipal de 
Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------------------------------------------------------------------  
 


