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 ------------------------------------------------------ ATA Nº 43  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ------  
 ------------------------------------------------------ CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA --  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2014 . ------------------  
 ---------- Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e catorze, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas nove horas e trinta, 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 Luíza 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. 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 3.541.512,62 € (três milhões, quinhentos e 
quarenta e um mil, quinhentos e doze euros e sessenta e dois cêntimos), e o de operações 
não orçamentais é de 479.736,73 € (quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e trinta e 
seis euros e setenta e três cêntimos). --------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foram aprovadas as atas Nº 39 da reunião ordinária pública de Câmara realizada a 
15 de outubro de 2014 e Nº 40 da reunião ordinária de Câmara realizada a 22 de outubro de 
2014. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  A Sra. Presidente deu início aos apresentando e entregando a resposta aos 
esclarecimentos solicitados pela Vereação não permanente: --------------------------------------------  
 ---------- 1) Relatório da XI Feira Medieval em anexo; ------------------------------------------------------  
 ---------- 2) Relatório da Sunset Secrets/Quintas do Castelo 2014, em anexo. -----------------------  
 ---------- Terminou a sua intervenção, passando a palavra ao Sr. Vereador Mário Godinho. -----  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra mencionando que “A equipa do 
betuminoso encontra-se a proceder trabalhos na União de Freguesia Algoz/Tunes tal como a 
do corta bermas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  Os pedreiros continuam a manutenção na Escola Primária Silves. -------------------------  
 ----------  A Sra. Vereadora Engª Maria Luiza Luis tomou a palavra referindo que: -----------------  
 ---------- 1) O dia mundial da doença pulmonar será assinalado em Silves com a realização de 
uma série de rastreios gratuitos quer à população quer aos funcionários da autarquia, nos 
dias 17, 18 e 19 de novembro. Sendo dia 17 dirigida aos funcionários da Instituição Amigos 
dos Pequeninos (instituição identificada pelo grupo Linde); no dia 18 é dirigida aos 
funcionários do município, os quais deverão inscrever-se no setor da ação social e finalmente, 
no dia 19 no centro de saúde para a população em geral. ------------------------------------------------   
 ---------- Será também realizada uma ação de sensibilização relacionada com o consumo de 
tabaco.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estas atividades serão desenvolvidas pelo sector da ação social em parceria com o 
grupo Linde, serviço de pneumologia do Centro Hospitalar do Algarve – Hospital de Portimão, 
em nome da Fundação do Pulmão. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2) No dia 8 de novembro sobe ao palco do Teatro Mascarenhas Gregório, pelas 
21h30 a peça “O Dote – Tragédia de uma banana embichada” trata-se de uma comédia para 
maiores de 12 anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 3) Silves faz agora parte de uma rede internacional de cidades marítimas e fluviais do 
sudoeste europeu, com a colocação de catorze totens pelo concelho, que permitem a 
promoção dos serviços turísticos, cultura, gastronomia, património e das paisagens do 
território em qualquer parte do mundo, dado que, para além dos totens, as mesmas estarão 
acessíveis a partir das novas tecnologias (smartphones e tablets). ------------------------------------  
 ---------- 4) Relativamente à Rota do Petisco 2014, da qual o Município fez parte este ano pela 
primeira vez, o balanço feito pelos participantes em reunião tida para o efeito, foi francamente 
positivo, apresentando-se como uma iniciativa geradora de riqueza a nível local. Assim, 
contamos para o próximo ano aumentar o número de participantes, que este ano foi de doze. 
Esta iniciativa tem por objetivo a promoção da restauração e da gastronomia tradicional 
contribuindo assim para o enriquecimento da oferta turística da região e decorreu entre os 
dias 5 de setembro e 12 de outubro. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5) Relativamente à Feira Medieval vem hoje presente o relatório que foi solicitado 
pelo vereador Dr. Rogério Pinto. De referir que o mesmo será público, encontrando-se já na 
página do facebook do município, para que todos tenham conhecimento do mesmo. ------------  
 ---------- Informar que os alimentos que sobraram da Feira Medieval foram entregues a quatro 
instituições e a duas famílias carenciadas do concelho por indicação do setor da ação social. -  
 ---------- As instituições foram as seguintes: Castelo de Sonhos; Centro Cultural e Social João 
de Deus e as Santas Casa da Misericórdia de Silves e de Armação de Pêra. -----------------------  
 ---------- Ainda em relação à Feira Medieval, há a salientar que no passado dia 18 de outubro 
foi retirada a última estrutura referente à Feira Medieval, mais concretamente uma das 
estruturas do torneio medieval que se encontrava no parque de estacionamento junto à Praça 
Al-Muthamid, dado que todas as outras foram retiradas durante o mês de agosto e início de 
setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6) Tal como referido há umas semanas atrás, a exposição que se encontra na Igreja 
da Misericórdia foi prorrogada até 10 de janeiro de 2015 (Maria Keill), pelo que as atividades 
educativas associadas a esta também se prolongarão até ao mês de dezembro. ------------------  
 ---------- 7) O Município de Silves através do seu Gabinete de Informação e Relações 
Públicas, está a lançar um desafio aos jovens do concelho para a realização de um filme 
promocional do mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------           
 ---------- O Sr. Vereador Fernando Serpa retomou referindo que “volto a insistir que me seja 
entregue o relatório das obras que o executivo permanente, por adjudicação direta, iniciou no 
concelho, desde o mês de julho do corrente e espero que esta informação me seja entregue 
na próxima reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais foi informado pela Sra. Presidente que, à data de 05 de novembro de 2014, o 
valor dos fundos disponíveis é de € 2.149.999,92 (dois milhões, cento e quarenta e nove mil, 
novecentos e noventa e nove euros e noventa e dois cêntimos). ---------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Rogério Pinto voltou a questionar “ o porquê da ausência da Dra. Dina 
Baiona a secretariar as reuniões de Câmara.” ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação aos pedidos que tenho feito à vereação permanente e volto a referir não 
preciso que me entreguem já, mas que me venham a ser entregues. Hoje solicito: 
 ----------  • Relatório do número de viaturas estacionadas no Estacionamento de Armação de 
Pêra e a receita que foi obtida, isto é, o número de utilizadores que, por semana, deram 
entrada no parque de estacionamento durante os meses de julho, agosto e setembro do 
corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- •Relatório da Feira de Todos os Santos que decorreu este fim-de-semana. --------------  
 ---------- •Solicitava que me confirmassem qual a utilização que está a ser dada aos 
autocarros da câmara, quando há umas reuniões atrás a Sra. Vereadora Maria Luiza Luís 
referiu que iriam ser utilizados para transportar as crianças das escolas para as piscinas, 
gostaria de saber que grupos de crianças são, a que estabelecimentos de ensino pertencem, 
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quem são os professores que estão a lecionar as aulas de atividades aquáticas e que tipos de 
equipamentos estão a ser utilizados. ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quero chamar a atenção para a situação que se passa na estrada Pêra-Algoz perto 
das construções de areia onde era bom que se retirasse a sinalética, lá colocada. ----------------  
 ---------- Também devem falar com um senhor que costuma estar sempre ali junto à estrada o 
que se torna uma situação muito grave e a possibilidade de ocorrer um acidente.” ----------------   
 ---------- A Sra. Presidente interveio mencionando que “eu própria falei com ele, o qual me 
explicou que tem uma horta do outro lado da estrada e vai la apanhar as suas coisinhas.” -----  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra referindo que “quem é que tem a 
responsabilidade de cortar as ervas nas zonas urbanas das freguesias e a colocação dos 
herbicidas.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “existe um acordo com as juntas de freguesia o 
qual refere que a responsabilidade da limpeza urbana é das juntas, e a parte da pulverização 
é feito por funcionários da câmara porque é exigido, por lei, pessoas formadas na área para 
executarem este trabalho a não ser exceções como é o caso das juntas de S.B. de Messines 
e da União de Freguesias de Algoz/Tunes, que têm pessoas qualificadas para fazerem esta 
manutenção e as juntas neste caso só solicitam os produtos à câmara.” -----------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra e questionou “onde estão as 
imagens da igreja de Armação de Pêra, que foram para restauro, trazidas pelo Sr. Padre 
Beato, estão a ter intervenção por parte dos funcionários do restauro do município de Silves? 
Também gostaria de saber pelo executivo permanente qual a situação relativamente à 
recuperação da Igreja de Armação de Pêra, devido ao incêndio que ocorreu lá na noite de 22 
de agosto do corrente, como todos nós sabemos e, se haverá subsídio para essa 
recuperação e se o mesmo será contemplado este ano ou não, e se já está definido o 
montante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  Gostaria de saber se tem havido contato com a empresa Nogueira & Filhos, quem 
está presente nas reuniões, e que assuntos são tratados relativamente ao espólio do museu 
da cortiça? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O antigo refeitório, espaço conhecido pelo quintalão, que é utilizado por alguns 
trabalhadores do município para tomarem as suas refeições, tem tido falta de limpeza e 
canalizações entupidas, gostaria de saber se a vereação permanente tem conhecimento 
desta situação.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luísa Luis tomou a palavra esclarecendo que “em 
relação às imagens da Igreja de Armação de Pêra, efetivamente as imagens foram trazidas 
para a oficina de restauro, após as imagens terem sido acolhidas na oficina O Sr. Padre 
Beato fez uma visita e manifestou, na altura, à técnica Fátima, que gostaria de levar as 
imagens para serem restauradas em Fátima. A técnica disse ao Sr. Padre que o município 
tinha muito gosto em fazer a reparação das imagens. Devido a esta situação, passado uma 
semana, reuni-me com o Sr. Padre Beato, o Sr. Padre Aquino e as técnicas de restauro na 
oficina, onde falamos todos e ficou decidido que o município procederia à restauração, como 
tinha já sido combinado inicialmente. Nesse sentido, procedeu-se aos procedimentos 
necessários para aquisição do seguro das imagens bem como ao contato com os serviços de 
radiologia para que fossem realizadas as radiografias necessárias a esse restauro, já que as 
mesmas tinham danos ao nível dos olhos, sendo necessário esse procedimento para iniciar o 
seu restauro. Mas, à cerca de quinze dias atrás, o Sr. Padre Beato informou-nos que iria levar 
as imagens para restauro em Fátima. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio referindo que “não estão a ser enviadas 
as últimas minutas e que não aprovo nenhuma ata enquanto não tiver a minuta presente. O 
envio das minutas tem que ser atempado. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- Já tendo sido falado anteriormente o troço em frente ao café Martins - Silves, na 
Estrada Nacional 260, tem que ser definido se faz parte ou não do núcleo do Poço Frito, pois 
não consta lá sinalética que indique que estamo-nos a aproximar de uma localidade, ali 
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supostamente passasse na população sem se quer ter entrado nela, não existe a devida 
sinalização a indicar proximidade de povoação, e o mais grave ainda é que não estando lá a 
devida sinalética como é que os condutores podem ser multados e responsabilizados. Peço 
que os Serviços que estão aptos a tratar deste assunto o façam brevemente, confirmando o 
que estou a referir, e têm que haver um ofício para o comando da GNR onde seja explicada 
esta situação e onde se faça as recomendações solicitadas. --------------------------------------------  
 ---------- Gostaria que me entregassem por escrito o orçamento para a recuperação da 
imagem da Nossa Senhora da Saúde, se a imagem foi recuperada e em caso negativo qual a 
razão de não ter sido feito. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quero saber o que se passa, por escrito, acerca da situação da Sra. Miraldina 
relativamente ao processo do seu esposo António Parrinha, a que titulo se deve as quantias 
pedidas e se se referem efetivamente gastos executados. -----------------------------------------------  
 ---------- Há uma deliberação de quem secretaria esta reunião de câmara e enquanto essa 
deliberação não for revogada por outra em sentido contrário e que seja observada por todos 
os membros do executivo, continuo a mencionar e aguardo que na próxima reunião, esteja a 
Dra. Dina Baiona a secretariar a reunião de câmara. -------------------------------------------------------  
 ---------- Irei avançar com uma proposta porque parece-me que o executivo permanente 
deverá providenciar os recursos físicos e humanos necessários ao desempenho das funções 
dessa funcionária. Quero também saber porque é que os funcionários que desempenham o 
papel de apoio ao órgão assembleia municipal não tem vindo a ser falados até ao presente, 
refiro-me à funcionária Paula Vieira e ao funcionário Carlos Águas, como também ao Dr. Luís 
Santos, atualmente representante do município na CPCJ, espero que com esta proposta, 
prevaleça o bom sendo.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra referindo que “face ao que levantou o Sr. Vereador 
Fernando Serpa e que foi questionado aqui mais de que uma vez durante as ultimas reuniões, 
se ao deliberarmos sobre uma nova proposta em concreto de quem secretaria a reunião de 
câmara se a proposta anterior seria automaticamente revogada. Aguardamos o envio da ata 
da reunião de 22 de outubro para aprovação, para enviamos a mesma e a nossa proposta da 
pessoa para secretariar as reuniões para a CCDR, para pronuncia da mesma. --------------------  
 ---------- Sobre a presença da Dra. Dina Baiona a secretariar as reuniões, volto a frisar que ela 
já não pertence à unidade orgânica DJA, e efetivamente, pela primeira vez estou a dizer que 
ela está na DSUA, encontrando-se num gabinete. Pretendemos com o seu conhecimento 
agilizar os procedimentos relativamente à faturação das águas e de outros problemas 
associados ao mesmo sector. Regulamentar os resíduos e afins, associados a essa unidade. 
Elaboração de processos concursais referentes à substituição de condutas de abastecimento 
de água, como tem sido constatado que tem sido um problema bem vivo no concelho e 
consideramos que a Dra. Dina Baiona com o perfil que têm, estará adequada a desempenhar 
estas funções. Convém referir que esta unidade foi totalmente esquecida, esvaziada de 
pessoas e nunca houve um investimento de agilizar uma área tão problemática como tem 
sido até agora, não se consegue mudar logo mas estamos a trabalhar. E o caso que o Dr. 
Fernando Serpa fala da Sra. Miraldina é o espelho da falta de rigor que existe nesse sector, 
sendo ele o que mais reclamações tem por parte dos munícipes e daí considerar-se o mesmo 
uma preocupação, investindo nas pessoas.” -----------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou mencionando que “há uma deliberação 
da câmara que vale enquanto tal e peço à Sra. Presidente que diga por quem está a ser 
secretariada a reunião.” --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclarece dizendo que “a reunião está a ser secretariada pela Dra. 
Vanda d’Almeida Teixeira que pertence à unidade orgânica Divisão Jurídica e Administrativa 
(DJA), desempenhando funções administrativas no Apoio aos Órgãos e Oficial Público 
(AOP)”.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa volta a intervir referindo que “ a competência não 
é do órgão Presidente e por isso apelo à legitimidade, e que na próxima reunião a Dra. Dina 
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Baiona volte a secretariar a reunião. Como apoio a esta, está a proposta da Sra. Presidente, 
para nomeação de outra funcionária para o “cargo” de secretaria que, mereceu quatro votos 
contra e três votos a favor, trata-se de um processo de legalidade e humildade democrática 
acatar as decisões da maioria.” ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente finaliza referindo  --- que “ parece-me a mim que estamos agarrados 
 a assuntos politiqueiros, tentando mais uma vez agarrar-se a coisas pouco sustentáveis, que 
em nada defendem o interesse dos munícipes  prosseguindo com o tema de quem vai 
secretariar as reuniões. Já foi dito que, para a boa funcionalidade dos serviços, deve ser 
alguém da mesma unidade orgânica e que humildade democrática esta que está a ser feita e 
que em nada enobrece a politica.” -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE MORADIA, 
NO POÇO BARRETO, EM SILVES -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Américo Rodrigues Madeira Bárbara. -----------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação prévia 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA RUA TEÓFILO CARVALHO DOS 
SANTOS, LOTE 34, 1.º ESQ.º, EM TUNES. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Ornelas & Ornelas, Lda. ----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação prévia de 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, SITO 
LOUBITE, EM SILVES. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: António Alexandre da Silva Neto 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 projecto de arquitectura nos 
termos na informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 
DE ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA RUA RAINHA SANTA, 9, 2.º ANDAR, FRACÇÃI C, EM 
ARMAÇÃO PÊRA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Orlando Manuel Vieira Mourinho, Cabeça de Casal da Herança de. -   
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação prévia de 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UMA 
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR SITO MESSINES DE BAIXO, EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Fernando Gomes Marques Pereira. -------------------------------------------  
 ---------- 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 projecto de arquitectura nos 
termos na informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM, 
SITO NO MONTE VELHO, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Frutas Martinho - Sociedade Agrícola, Lda. ---------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, confirmar o teor da deliberação de 
câmara de 7 de agosto de 2013, reconhecendo o relevante Interesse Público da ocupação da 
área de REN. Mais delibera remeter o presente à Assembleia Municipal para declaração de 
Interesse Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE DE 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL, SITO NA RUA GREGÓRIO MASCARENHAS, 
EM SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Ratisbona - Promoções e Construções, Sociedade Unipessoal, Lda.   
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. -------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, NA AV. GENERAL HUMBERTO 
DELGADO, LOTE 7. 2.º D, FRACÇÃO J, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ----------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Soaluguer - Exploração de Apartamentos, Lda. ----------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação prévia de 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. ------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMEMTO LOCAL, SITO NA TORRE ROCHA, EM ARMAÇÃO 
DE PÊRA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Timir Patel. ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação prévia de 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA AVENIDA BEIRA MAR, 
EDIFÍCIO AVENIDA, FRACÇÃO N, 6.º B, EM ARMAÇÃO DE PÊRA ----------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Processo de Teresa do Rosário Lima Caliço (Processo 28526). -------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação prévia de 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA AVENIDA BEIRA MAR, 
EDIFÍCIO AVENIDA, FRACÇÃO P, 7.ºB, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ----------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Teresa do Rosário Lima Caliço (Processo 28529). ------------------------  
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 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação prévia de 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - 
REGIME DE COMPROPRIEDADE, SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM CORGO, SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES, CONCELHO DE SILVES, DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 10118/20040130. ---------   
 ---------- REQUERENTE: Dra. Graça Mira, em Representação dos seus constituintes Ann 
Heyun e Ralf Heun. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa e requerimento de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer e 
certificar em conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - 
REGIME DE COMPROPRIEDADE, SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM HORTA DO 
ROGEL, UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA, CONCELHO DE SILVES, 
DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 
2606/20090116. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Dr. Miguel Reis Cunha, em representação dos seus constituintes 
Nils-Egil Endresen e Anne Britt Herheim. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa e carta de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos. -----------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer e 
certificar em conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 
ENCERRAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE BAR DENOMINADO "DREAMS BAR", SITO 
NA RUA JOSÉ ANTÓNIO SANTOS, FRAÇÃO "A" CAVE, ARMAÇÃO DE PÊRA, DAS 24H00 
PARA AS 06H00, DURANTE TODO O ANO. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Ilídio Tavares Varela. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da secção de Taxas e Licenças e requerimento de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar o alargamento do horário do 
estabelecimento para o período de Carnaval, Páscoa, Verão e Natal, de acordo com o 
parecer da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, devendo ser salvaguardado o respeito 
pelo direito ao descanso dos moradores na zona envolvente. Condicionado à existência de 
reclamações que venham a obter diferimento. ---------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – ESCALAS DE TURNOS DAS FARMÁCIAS DE SERVIÇO NO 
CONCELHO DE SILVES PARA O ANO 2015 ----------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Farmácia ARS Algarve. -----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente ofício, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. --------------------------   
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, faz um pedido de esclarecimento “em nome da 
vereação não permanente solicito esclarecimentos junto da Administração Regional de Saúde 
do Algarve (ARS) sobre esta matéria e se a recente saída da farmácia “Sequeira Correia” da 
freguesia de São Bartolomeu de Messines para o Centro Comercial da Guia autorizada pelo 
executivo camarário anterior, mantém-se em aberto o lugar da farmácia naquela vila para 
quem se quiser lá instalar ou se com a saída dessa farmácia, esse lugar foi extinto. -------------    
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---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer desfavorável à proposta de 
escala de turnos das farmácias para o ano de 2015, por se considerar que 
independentemente do determinado pelo art.º 11.º do Decreto-Lei n.º53/2007, de 8 de março 
com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 172/2012 de 1 de agosto, a mesma não pugna nem 
promove o acesso universal e permanente da população aos médicos, constituindo este um 
princípio basilar do fundamental direito de acesso à saúde. ----------------------------------------------    
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º24. --------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a alteração ao orçamento. Com 3 
(três) votos a favor da CDU, e 4 (quatro) votos de abstenção, 2 (dois) do PS e 2 (dois) do 
PSD. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO N.º 22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a alteração ao orçamento. Com 3 
(três) votos a favor da CDU, e 4 (quatro) votos de abstenção, 2 (dois) do PS e 2 (dois) do 
PSD. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONSUMO DE 
ELETRICIDADE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE PÊRA, ------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Clube de Futebol "Os Armacenenses". ---------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão do Desporto e Juventude, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação e 
autorizar o reembolso do valor de 4.538,05€ (quatro mil, quinhentos e trinta e oito euros e 
cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA DIVISÃO JURÍDICA 
E ADMINISTRATIVA. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da secção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação e 
criar Fundo de Maneio para despesas urgentes e inadiáveis da Divisão Jurídica e 
Administrativa no valor de 450,00€ (quatrocentos e cinquenta euros). --------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PONTO DE SITUAÇÃO DOS TRABALHOS DE REVISÃO DO 
PDM DE SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente iniciou referindo que “estão presentes nesta reunião o Dr. Ricardo 
Tomé e o Sr. Arquiteto João Matias, para nos dar o ponto da situação do Plano Diretor 
Municipal (PDM) e esclarecer os senhores vereadores quanto às dúvidas que irão surgindo.” -  
 ---------- Terminando passou a palavra ao Dr. Ricardo Tomé. --------------------------------------------  
 ---------- O Dr. Ricardo Tomé iniciou referindo “começo por duas coisas essenciais e legais 
que estão ser desencadeadas e estamos a avaliar. Estou a falar dos ilegais, estamos a tratar 
das fichas de ponderação de análise e concertação com as entidades, outro aspeto a de 
salientar é o facto de irmos ao terreno avaliar as situações e numa segunda parte vamos 
avaliar os perímetros urbanos, com propostas de rede de limitação. ----------------------------------  
 ---------- Estamos permanentemente a trabalhar numa base de dados que contém informação 
que nos permite optimizar o processo de revisão quando se iniciarem os trabalhos no terreno, 
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é um conjunto de informações a diversos níveis e vai-se evoluindo e sistematizando para 
vermos onde e o que se deve alterar. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A aquisição de 2 (duas) cartografias fotomapas 2012 da DGP que constituíram a 
base do PDM e lançou-se uma consulta às entidades para audição no concelho do diploma 
que saiu sobre a cartografia. Utilizando novas cartografias, para hidrografia e heliografia, e 
tem havido formação interna sobre uso do solo, onde posteriormente vai-se dar novos 
desenvolvimentos. Andamos no campo nos perímetros urbanos e temos reuniões de 
concertação com as partes envolvidas.” -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Dr. Rogério Pinto tomou a palavra começando por “agradeço pelo ponto da 
situação que o Dr. Ricardo Tomé acabou de fazer. Relativamente ao PDM existem pequenos 
trabalho que vão tendo fruto da equipa no terreno, todos sabem qual é a minha posição. Mas 
gostaria de colocar as seguintes questões: -------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1) Se o PDM foi prejudicial ou não na perspetiva dos procedimentos; ----------------------  
 ---------- 2) Se a avaliação dos perímetros urbanos vai ser benéfico ou não em relação ao que 
já existi.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3) Se já houvesse um PDM aprovado, se a situação do PDM poderia já ter resolvido 
as situações ilegais. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4) Se as expetativas criadas nomeadamente humanas em que o PDM estaria já 
concluído qual é o sentimento dos investidores do concelho, se pensam investir ou não. -------  
 ---------- 5) Com esta nova situação, quando acha que o novo PDM poderá estar em vigor? --- “ 
 ---------- O Dr. Ricardo Tomé retoma a palavra dizendo que “ para responder às suas questões 
em primeiro o PDM terminado após inquérito público têm que entrar em vigor, se tivesse sido 
sim, mas agora existem novas condições e o regime jurídico também ainda não saiu, e 
também nós queremos saber quando podemos avançar. Com este trabalho, estamos a fazer 
novas simulações que vamos discutir com a Comissão Coordenadora para Desenvolvimento 
Regional do Algarve (CCDR) e a Direção Regional da Agricultura (DRAlg), não existe preto no 
branco, nós vamos estruturando o trabalho e no final após as alterações de alargamento de 
perímetros, não sei se trará benefícios mas é uma nova visão. -----------------------------------------  
 ---------- Em relação aos investimentos as pessoas estavam com espectativas mas 
sinceramente não posso dizer datas exatas, com a cartografia levará cerca de 7 a 8 meses, 1 
a 2 meses para validação a qual tem que ser preparada, o uso do solo está a ser feito e todos 
os cálculos hidrológicos tem que ser feitos, e só depois de se fazer e rever as zonas agrícolas 
e ecológicas, a previsão não será para menos de 1 ano a 1 ano e meio, não será possível.” ---  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “o concelho de 
Silves tem vantagem em relação aos concelhos limítrofes relativamente aos trabalhos da 
revisão do PDM. E tinha essa vantagem na captação de investimentos que perdeu. 
Ultimamente tenho visto concelhos que apresentam as mesmas características que o nosso e 
são nossos concorrentes designadamente Lagoa e Lagos, que nos passaram à frente. Vejo 
com muita apreensão, a demora no envio da revisão do PDM para o Ministério Público, 
perdemos oportunidades de grandes investimentos no concelho de Silves, não há vontade 
política na decisão de termos o mais rapidamente possível o PDM. -----------------------------------   
 ---------- Factos são factos e, no dia 05 de novembro de 2014 estão a apontar como melhor 
das hipótese ter a conclusão dos trabalhos para Maio de 2016.  ----------------------------------------  
 ---------- Mais uma vez apelo a Sra. Presidente da Câmara que coloque meios humanos e 
materiais a quem têm que concluir este trabalho de forma da que não se perca mais tempo.” -   
 ---------- O Dr. Ricardo Tomé retomou a palavra e continuando disse, “Para verem alguma 
coisa feita, tem que esperar, estamos a fazer 15 perímetros em média por dia, temos que 
concertar e ir a Administração da Região Hidrográfica do Algarve (ARH), e irmos a Lisboa não 
lhe posso mesmo dizer em que altura do ano, é impossível definir, mesmo com a concertação 
das entidades.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  --------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto toma palavra dizendo que “acompanhando os 
trabalhos com os técnicos, o Dr. Ricardo Tomé pelo que sei continua a falar com as entidades 



 

10 

 

referidas e gostaria de saber, qual tem sido a postura delas. Se não questionam o porquê de 
algo que já estava perto de acontecer, que tinha os pareceres favoráveis das três entidades 
envolvidas e o que eles pensam que foi estrategicamente assumido e não foi cumprido.” O Dr. 
Ricardo Tomé respondeu que “sim com a CCDR”. ----------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa voltou a intervir sugerindo que “ mensalmente, na 
última reunião de cada mês, a vereação não permanente deverá ser informada da evolução 
dos trabalhos para que não sejamos confrontados com trabalho, já concluído. Gostava que 
nos disse-se onde e, em que é que o trabalho incide para que possamos acompanhar e 
introduzir sugestões. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O que sempre me preocupou foram os limites urbanos, é importante acompanhar a 
evolução dos trabalhos, e por isso fica aqui a minha proposta.” -----------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra referindo que “tenho umas questões 
que gostaria que o Dr. Ricardo Tomé esclarecesse: --------------------------------------------------------  
 ---------- 1) Tratando-se do PDM prevê se existam mais alterações nos diplomas legais que no 
futuro possam condicionar mais a execução dos trabalhos? ---------------------------------------------  
 ---------- 2) Com as novas alterações da Reserva Ecológica Nacional (REN), segundo penso, a 
câmara passará a ter maior intervenção, gostaria de saber se existe capacidade da autarquia 
ter maior intervenção e de que forma as alterações, e as restrições vão ser feitas, como 
vamos intervir visto que a lei permite, ou seja, a legalidade existente em termos das restrições 
que a REN quer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3) Recomenda-se os perímetros urbanos na nova legislação, ela tem sido produzida, 
têm por objetivo incindir mais sobre as áreas de habitação urbana dentro dos perímetros 
urbanos, está definido o que está subjacente ao Plano Urbano, vai neste sentido ou não e se 
vai privilegiar as áreas já existentes ou vai criar novas áreas urbanas que ainda não estavam 
definidas? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4) Gostaria de saber como está a ser feita a concertação do uso do solo, se os 
critérios vêm no sentido do que já existe, ou se vêm novos critérios e se estamos a classificar 
solo já estudado ou se estão a definir novos. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- 5) Outra questão tem a ver com a forma como esta nova lei permite que existam 
exceções para as questões das legalizações. Se estão a ser tratadas e de que forma têm a 
ver com as características legalmente existentes ou se é apenas no sentido de permitir 
determinadas legalizam, com outras características. -------------------------------------------------------  
 ---------- Perceber dentro destes casos ilegais o que vai ser permitido ser legalizado e o que 
não vai ser definitivamente legalizado. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E por fim, como o executivo camarário pode ou vai tratar das questões que ficam de 
fora do regime excecional.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Dr. Ricardo Tomé voltou a ter a palavra esclarecendo que “os diplomas legais 
podem trazer alteração aos trabalhos do PDM nos próximos dois anos, não podemos definir o 
quê, tenho alguma informação do Ministério, mesmo antes do Regime Jurídico da REN a sair 
poderá vir a ser publicada a Rede Fundiária. Sabemos que estão a ser propostas alterações 
no diploma da REN, em que são utilizados cálculos que não podem ser utilizados em 
Portugal. A intenção da CCDR é a de fazer a revisão ao PNPOT- Programa Nacional de 
Política de Ordem do Território, está a ser ponderado uma equipa para fazer a sua revisão. ---   
 ---------- Basicamente a lei de bases não faz tutela para a câmara e o Regime Jurídico diz que 
a câmara pode ser acompanhada pela CCDR nas alterações à REN que nós propomos, aqui 
podemos mexer muito pouco, neste programa não temos muita margem de manobra a 
fórmula é aquela que a CCDR vai usar. ------------------------------------------------------------------------    
 ---------- O uso do solo, é interpretado com quatro fases, através de fotografia aérea e de 
campo, as formas de utilização do solo por concelho numa escala determinada, e a 
informação base que utilizamos na REN, a classificação têm a ver com o território, vamos 
fazer classificação nos termos do Regime Jurídico, vai-se mudar as áreas urbanizáveis, vão 
em princípio cair. As expansões que se podem fazer hoje, é através de cálculos para a 
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expansão das áreas de freguesia, alguns só podem expandir 10% (dez porcento) e é ai que 
estamos a tentar mexer um pouco, noutros temos alguma liberdade para mexer, o trabalho é 
de base para depois haver concertação com as entidades, as expansões de agora tem que 
ser concertadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O perímetro do PDM diz que os espaços centrais históricos são os que vão fazer 
reabilitação urbana que não existem estudos concretos. --------------------------------------------------  
 ---------- A legalização abre uma aresta e a câmara pode fazer a articulação, com instrumentos 
do uso do solo reservas agrícolas, de casas construídas está previsto a legalização, é um 
artigo frágil mas não sabemos se passará nos termos definidos será extensível para todos a 
legalização, tratados cada caso independentemente.” -----------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina perguntou “se têm a percentagem dos que estão 
identificados”. -----  O Dr. Ricardo Tomé menciona que “isso é melhor deixar para depois, tenho 
os dados, mas não são concretos”. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Arquiteto João Matias tomou a palavra dizendo que “confirmo tudo o que foi dito 
pelo Dr. Ricardo Tomé, e as preocupações que decorreram do anterior mandato foi verificar o 
licenciamento, o que não estava legal, os que podiam vir a ser incluídos nos perímetros 
urbanos, e teve-se em atenção algumas dessas legalizações de ocupações. Uma das 
preocupações, do último mandato do anterior executivo camarário era, o de poder consignar 
todos esses problemas, tem tido muita validade e o trabalho têm sido ajustado a esses 
casos”.  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra mencionando que “face à proposta do Dr. 
Fernando Serpa, penso que ninguém se opõe e é viável dar conhecimento do que se esta a 
fazer”. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quando ao que é dito que o PDM está a marinar? Realmente esteve de 2003 e 2011. 
Agora é nossa prioridade o PDM e, como também foi referido, é da responsabilidade da CDU, 
executivo permanente e utilizando a mesma terminologia. -----------------------------------------------   
É da responsabilidade da CDU que dois setores urbanos, o setor do Ordenamento e o setor 
de Gestão Urbana estejam a trabalhar em conjunto, é também da responsabilidade do 
executivo CDU que se legalize e contemple situações que foram acatadas pelos anteriores 
executivos e que lesam os Munícipes relativamente a permitirem determinadas construções 
que agora são ilegais e que as mesmas prejudicariam erário público, se tivesse-a acatado 
com determinadas responsabilidades e com situações de ilegalidade que levariam a uma 
possível indeminização de 1.000.000,00€ (1 milhão de euros). -----------------------------------------  
 ---------- É também é da responsabilidade do executivo CDU que o PDM não saia coxo, mas 
que saia com a legalização em vigor. Foi referido na altura quando ia ser colocado a consulta 
pública que o mesmo não estava atualizado, novas variáveis da REN tinham saído em Maio 
de 2012, e o mesmo não contemplava, assim como a cartografia era desatualizada era de 
2003, logo sairia coxo, desatualizado à altura relativamente à lei em vigor. --------------------------   
 ---------- Se o PDM tivesse ido a consulta pública os casos ilegais não ficariam resolvidos 
porque os mesmos não estavam previstos e quando se fala do uso dos solos os mesmos não 
podem estar classificados. -----------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Quanto ao concelho ter perdido oportunidades de grandes investimentos, convém 
referir, que os investidores continuam interessados e mantem o contato para o mesmo fim. ---    
 ---------- Também foi questionado, se as entidades não se questionam pelo facto de irmos 
fazer novas concertações e, eu posso referir que as entidades como a CCDR e a REN, na 
realidade não compreendiam, estando o PDM a ser revisto que não incluísse situações que 
estão a pedir alterações pontuais do PDM de 1995, e estou a falar de uma empresa que dá 
emprego a mais de 30 pessoas e não estava previsto no PDM, ou seja, as entidades 
questionaram-me ao contrário e perguntaram-me a no corrente ano, como estamos a fazer a 
revisão do PDM e a pedir alterações pontuais, e as mesmas não são incluídas nessa revisão.  
 ---------- Há pouco também foi dito que a câmara iria ter uma maior intervenção eu não diria 
que será maior, diria antes que câmara tem que ter efetivamente o interesse explicito do 
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requerente para investir no concelho evitando assim especulação e mobilidade. É de referir 
que devido à nova Lei de Bases do Ordenamento do Território que ainda não está 
regulamentada, assim como as suas portarias, derivado há não entrada em vigor do Regime 
Jurídico que a vai regulamentar. Convém dar uma leitura nessa lei e verificar que a mesma 
obriga uma atualização do PDM face às legislações que vão saindo, desde que vigore o PDM: 
o PDM poderia estar em vigor há 6 (seis) meses tendo o mesmo saído no final de maio, a Lei 
das Bases do Ordenamento do Território o PDM teria obrigatoriamente de se atualizar à nova 
legislação com prazos determinados. É ainda de referir que não é a nova legislação que vai 
legalizar alterações da Gestão Urbanística e Territorial é de ter em conta três (3) pontos: -------   
 ----------  1.º- se possível incluírem os perímetros urbanos; -----------------------------------------------  
 ----------  2.º- excluídos de condicionalismos; -----------------------------------------------------------------   
 ---------- 3.º- aplicar o suposto artigo 130º e por último a implementação do mesmo. --------------  
 ---------- Quanto ao PDM, nas legalizações tivemos que alterar as terminologias utilizadas do 
uso do solo, em conclusão apenas dizer o seguinte, é efetivamente responsabilidade deste 
executivo permanente CDU que o PDM seja atualizado face à legislação em vigor e de 
situações que não somos responsáveis, mas sendo a câmara entidade de bem e 
responsável, têm que defender o interesse destes requentes que estão nesta situação e é 
nossa intenção manter os possíveis investidores e atrair mais e é a nossa primordial atenção 
que esta revisão do PDM seja concluída. Convém ainda referir, que segundo os técnicos 
nunca houve uma proximidade tão estreita, pelo menos desde 2011 até agora do executivo 
permanente, a procurar inteirar-se de todas as situações que vinculem, desde a 
regulamentação do PDM, aos mais simples assuntos como as delimitações dos perímetros 
urbanos, por isso não aceito quando dizem que o PDM está a “marinar”. ----------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra referindo que “do que ouvimos, o 
que eu penso e as dúvidas que tenho, queria ter ouvido do Dr. Ricardo Tomé e não da Sra. 
Presidente, depois também ouvimos quando o Arquiteto João Matias, relativamente à 
preocupação do anterior executivo, mas pelas palavras da Sra. Presidente este executivo é 
que é muito preocupado, mas estão aqui as pessoas que podem dizer se houve ou não 
aproximação da minha parte. O que lamento é que a Sra. Presidente passa atestados de 
incompetência à Divisão de Gestão Urbanística (DGU) e à Divisão de Planeamento Territorial 
e Informação Geográfica (DPTIG), dos anteriores executivos, porque a dúvida que a CCDR 
mencionou na revisão, se tivesse falado com eles ficava esclarecida. --------------------------------  
 ---------- Na CCDR o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente, dão os maiores elogios às 
pessoas que estavam ligadas a este caso e estas pessoas que os conheço bem e também 
politicamente, que venham questionar um documento que levou. Se falasse com o Dr. 
Ricardo Tomé, ele também lhe sabe explicar, seja mais franca e fale com as pessoas, o que a 
Sra. Presidente disse, não serve de lição para mim e as pessoas que trabalham e que estão 
aqui são competentes assim como toda a equipa, não vale a pena estar com rodeios, para 
mim é um erro crasso que se tivéssemos tido o PDM aprovado tínhamos investimentos, e 
vocês têm essa responsabilidade, o braço de ferro é diferente de quatro (4) para três (3), e se 
respeitamos também, devemos ser respeitados e até ao final vamos sempre defender o 
interesse dos munícipes”. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “manifesto a minha 
preocupação na demora destes trabalhos e apelo para que as pessoas que têm esta missão 
para o concelho sejam apetrechadas dos meios humanos e materiais que se revelem 
necessários. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Peço por escrito que consultasse a sua agenda e que na próxima reunião, tomando 
como boas as suas palavras, nos esclarecesse quais os investidores com quem se reuniu, o 
que fez, e qual o resultado individual dessas reuniões, pretendo conhecer em concreto essas 
entidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Por outro lado em função da resposta, que pretendo por escrito da Sra. Presidente, 
se nessas reuniões esteve presente o Dr. Ricardo Tomé e o que consideram de a nova 
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estrutura só entrar em vigor recentemente ou depois da data se estivermos presente o que foi 
dito pelo Arquiteto João Matias e o pelo Dr. Ricardo Tomé. ----------------------------------------------  
 ---------- Finalizo e mais uma vez, em função da resposta por escrito como referi, pedia que 
essas pessoas fossem convidadas a vir a uma reunião camarária para de alguma forma 
conhecermos em concreto as pretensões, se ainda tem interesse nos projetos e em que 
termos. Com tudo isto, pretendo conhecer fatos e não projeções de palavras ou intenções, é 
fundamental que o concelho de silves não perca esses investimentos, daí que os investidores 
têm que ser apaparicados e esclarecidos do que foi dito nesta reunião de forma a conservar o 
interesse aceso, isto se ainda formos a tempo”. -------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente voltou a intervir dizendo “obrigada pelas intervenções, mas tenho 
que responder à intervenção do Dr. Rogério Pinto, hoje como Presidente sendo como sou 
coerente aos meus princípios, com a certeza e fazendo a leitura como Presidente e como 
Vereadora, tenho sempre o cuidado de não utilizar terminologias e adjetivar relativamente às 
pessoas, nomeadamente aos nossos colaboradores da câmara, eu não me vou cingir às 
palavras que considero ofensivas, mas vou apenas comunicar o fato a quando a tomada de 
posse deste executivo permanente, força política CDU e ao me inteirar do PDM, com a leitura 
do regulamento levei perto de três (3) meses, pois é uma leitura pesada, e tínhamos na altura 
na ordem dos trinta (30) a trinta e dois (32) ilegais. Quando os trabalhos começaram a ser em 
conjunto das duas divisões, passaram a ser cento e trinta e seis (136) e isto são fatos, o 
trabalho continua a ser conjunto e vai continuar a sê-lo, e só depois iremos consertar com as 
entidades, essas situações. ---------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A coerência deste executivo permanente, e fazendo bem as contas três (3), contra 
quatro (4), não irá mudar a nossa postura naquilo que é a defesa do interesse público e das 
questões relacionadas com o trabalho, quando se faz referência à palavra humildade que não 
estamos aqui a acatar e aceitar tudo o que nos é imposto só porque fomos uma força que foi 
legitimamente eleita por maioria e que é representada por enquanto por três (3) vereadores 
(referir que partimos de um vereador não permanente e somos agora a força política que rege 
o concelho), cabe por isso à população decidir num próximo sufrágio quem deverá levar para 
frente este concelho), até lá iremos ter atitudes das quais nos responsabilizamos e 
consideramos validas para a defesa do interesse público”. -----------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça tomou uso da palavra referindo que “ não 
gostei de ouvir a expressão quatro (4), contra três (3). A Sra. Presidente pode não concordar 
mas tem que aceitar as nossas intervenções.” ---------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto voltou a tomar a palavra dizendo que “quando diz 
que foi um PDM coxo, está a dizer que as pessoas que o fizeram, não o fizeram 
corretamente”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente explicou que “o coxo a que me refiro deve-se ao facto de o mesmo 
não espelhar a legislação em vigor, não sei o porquê do Sr. Vereador estar constantemente a 
puxar as pessoas para si e a colocar-me a mim contra as pessoas, quer colocar adjetivos na 
minha boca, mas quem adjetivou e caraterizou foi você, desde o início”. -----------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou novamente a palavra referindo que “a 
expressão quatro (4) para três (3), que fique esclarecido que os vereadores do PS são 2 e 
não estão contra ninguém mas apenas a favor do concelho de Silves, e em cada decisão 
tomaremos a decisão, que acharmos conveniente.” --------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente finalizou mencionando que “ a expressão de quatro (4), para três 
(3), foi primeiro utilizada pelo Sr. Vereador Rogério Pinto”. -----------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Maria Luiza Luís tomou a palavra dizendo que “aliás já há muito 
que se viu que eram quatro (4) contra três (3), nem precisavam referir” ------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2015. ---------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ----------------------   
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 ---------- A Sra. Presidente começou por explicar que “foi-me pedido que eu respondesse e 
demonstrasse onde é visível, as contabilidades contingentes. Dando resposta a essa questão 
e para demonstrar onde estão esses valores, ver página quatro (4), onde diz Frente Armação, 
ver a página oito (8) Aquinave, que ainda não tiveram processo, página 3 Estudo Parecer do 
Projeto que é uma rubrica geral e ainda a Agência do Barlavento Algarvio. Convém referir que 
neste caso e expor-lhes que nesta situação a Sra. Presidente Dra. Isabel Soares assumiu 
com esta agência uma dívida e que a mesma nunca veio a reunião de câmara, esse protocolo 
foi assinado a 15 de julho de 2009 e previa a elaboração de um plano de investimento a 
médio prazo para o barlavento. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Agora e tentando ser mais clara e objetiva possível quanto ao que foi dito pelo Sr. 
Vereador Fernando Serpa relativamente à existência de uma rubrica de Higiene e Segurança 
no Trabalho e à qual já respondi na reunião anterior que a mesma está evidenciada na 
despesa para 2015, na rubrica saúde 35.920.00, para ter a certeza que isto espelha a 
prestação de serviços, segurança e saúde no trabalho, trago o relatório final desta mesma 
prestação de serviço que virá à reunião de câmara de 03 de novembro 2014 e é um contrato 
por dois (2) anos e o mesmo já está assumido por nós. ---------------------------------------------------  
 ---------- Para além disso, como já referi a Higiene e Segurança no Trabalho, também está no 
vestuário e artigos para os trabalhadores. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- E tendo sido dito pela vereadora não permanente que não espelhamos algumas das 
pretensões para 2015, começo por referir que pretendo ir de encontro às necessidades da 
população e respondendo também de certa forma a algumas considerações vossas. ------------  
 ---------- Antes de iniciar essa mesma descrição gostaria de enaltecer mais uma vez este 
orçamento apresentado que é o mais baixo de sempre €32,600,000,00 (trinta e dois milhões e 
seiscentos mil euros) e o mais claro e objetivo de sempre. É também de referir que foi por vós 
solicitado que deveríamos empolar este orçamento, considerando a aprovação do PDM, a 
tesouraria e afins, nós herdamos uma herança que foi desvalorizada, mas foi a evidência da 
nossa vontade politica que era pagar as contas públicas deste órgão e refiro-me claro, à 
crucial nuvem negra que assombra este concelho o pagamento da dívida da Viga d’oura, 
também foi dito que o orçamento não estava virado para o futuro, não perspetivava grandes 
diferenças do anterior nós somos objetivos, rigorosos, e concretos e referindo um dizer 
popular, “gostamos de esticar a perna, à medida do lençol.”  --------------------------------------------  
 ---------- Nas Grandes Opções de Plano na página 1 refere-se as feiras, mercados, projetos 
dos mercados de Silves e São Bartolomeu de Messines, a execução do parque de feiras em 
Alcantarilha e a rubrica da elaboração de projetos, uma vez que no entendimento do 
Presidente da Junta de Alcantarilha o projeto não ia de encontro ao que eram as 
necessidades da população, o mesmo foi alterado. --------------------------------------------------------  
 ---------- Na página 4 – Edifício Municipal de Armação Pera; na página 5 sendo realistas não 
temos condições de executar o casino de Armação de Pêra apesar de nos custar, mas face 
ao projeto, o mesmo não satisfaz as necessidades daquela Junta de Freguesia, por isso a 
verba para alteração do mesmo projeto, o que não invalida por outros meios, que o mesmo 
possa e já com um projeto adaptado aquele meio, que possa vir a ser executado. ----------------  
 ---------- A alteração do Polidesportivo de Tunes vai ser feita faseadamente, para que possa 
ser utilizado com segurança, pedimos a quem fez o projeto que o faseasse. ------------------------  
 ---------- Na página 17 – considerou-se que a realidade do nosso concelho levanta a existência 
de problemas socias muito graves, no entanto não podemos colocar indiscriminadamente 
verbas para a ação social se a mesma não estiver devidamente regulamentada. Como foi dito 
na anterior reunião, este executivo atento a esta realidade já abriu duas rubricas (bolsas de 
estudo e os passes para o transporte público dos alunos dos cursos profissionais) e está a 
trabalhar no regulamento para a ajuda de famílias que tenham jovens deficientes. Isso não 
invalida os posteriores regulamentos que possam surgir neste próximo ano. Relativamente a 
essas famílias, acresceu-se uma rubrica nas atividades mais relevantes, página 4 - Rubricas 
Abertas 2015 37;3,4 e 5, somos defensores que este tipo de intervenção social deve estar 
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sustentada com os regulamentos de onde constem os critérios bem específicos e objetivos e 
que permitam ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. ------------------------------------------  
 ---------- É tudo o que me cabe dizer quanto ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano”. --   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “a execução de 
normas do orçamento, no Art.10, n.º 2, eu não vou permitir que o meu voto dê um reforço aos 
poderes da Presidente da Câmara de matérias tão sensíveis como estas e, de forma a, que 
este artigo seja alterado e que estas decisões sejam dadas pela vereação, ou seja, qualquer 
anulação deve ser decidida pela vereação. -------------------------------------------------------------------  
 ---------- O art.º 17, n.º 1, o PS não concorda com a situação aí descrita e que este Plurianual 
devera passar sempre por aqui, devendo a especificidade de cada um, e não vai haver 
cheques em branco. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O art.º 20 é impensável para mim, as dúvidas que suscitam o orçamento sejam 
resolvidas por despacho da Presidente de Câmara, essas dúvidas deverão passar pela 
vereação, e que as decisões sejam tomas pela vereação. ------------------------------------------------  
 ---------- Uma vez que a 3.ª versão acabou de ser entregue há menos de 30 minutos, em 
plena reunião, perguntava quando pensa pôr à votação a mesma”. -----------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “as normas são transcritas da lei, isto já tinha sido 
entregue tendo tido tempo para se debruçar. O que foi dito foi por nós é que seria votado hoje 
e que não passaria de hoje”. --------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “remeto para a última ata da 
reunião o que foi solicitado pelo PSD, esta versão não contempla o que queríamos e assim o 
nosso voto será contra e esperemos que o executivo permanente possa falar connosco para 
que seja alterado”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente colocou à consideração se queriam votar já ou depois do almoço 
para verificarem com mais calma. Foi dito que não era necessário pela vereação não 
permanente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Orçamento foi colocado à votação. Foi rejeitado com três (3) votos a favor e quatro 
(4) votos contra, dois (2) do PS e dois (2) do PSD. ---------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra e esclareceu que “atendendo às declarações de 
votos apresentadas pelas forças políticas, começando pelo PS, a qual a mesma não refere a 
realidade do orçamento, o que consta no ponto 2 e 3 da proposta as mesmas estão nas 
respetivas páginas 1 e 4 das GOP, nas atividades relevantes, por isso é uma declaração de 
voto que não é sustentada pela realidade. Quanto ao fundamento da declaração do voto da 
força política do PSD e atendendo aos contributos do mesmo em reunião extraordinária e 
passo a descrever, verba para a sede da freguesia de Armação de Pêra, o Casino de 
Armação de Pêra e a execução de estradas ou projetos nomeadamente o da Azilheira, já 
constava na 1.ª versão e o que lhe foi dito na rubrica geral de projetos rodoviários, incluía 
essa estrada de Algoz/Guia, enquanto outras situações que levantaram a questão, como o 
Festival da Caldeirada e os Desportos de Verão, as mesmas foram demonstradas no local em 
termos de orçamento onde estavam os valores que representavam. Por isso sou forçada a 
dizer que o sustento das declarações de votos aqui representadas não espelham o orçamento 
que foi apresentado por este executivo, cada um de nós terá que se responsabilizar pela sua 
tomada de posição e volto a referir e aqui a título pessoal, eu Rosa Palma que parece-me a 
mim que as pessoas não gostam que sejam tratadas com clareza, rigor e transparência, este 
é o orçamento mais baixo de sempre e que é executável e mesmo assim, é por vós 
questionado se “poderíamos ter mais receitas, porque é que não empolamos o orçamento” é 
lamentável e refiro novamente a título pessoal que as pessoas aqui presentes, não defendem 
o interesse da população, mas sim os interesses políticos e pessoais que contribuem para 
denegrir a política. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Eu não me revejo nessas atitudes e já tinha dito enquanto vereadora, as atitudes 
“politiqueiras” que mudam o rumo ao órgão que este executivo devia ser e não o é. Espero 
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que as sociedades e eu, não sejamos contaminados por este tipo de posturas que em nada 
enaltecem a nobre palavra que defendo e que demonstra o que é Política”. ------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “a Sra. Presidente 
têm que ter humildade de ouvir e aprender a estabelecer pontos de trabalho com a vereação 
não permanente, têm que ter a noção que os restantes vereadores também foram eleitos 
embora em número inferior, mas aos mesmos assenta-lhes o direito de defenderem as suas 
ideias, pois é disso que se trata, não me revejo pessoalmente nas palavras da Sra. 
Presidente e espero que tenha consciência que não dispõem de maioria e têm que vir ao 
encontro dos restantes membros da vereação, pois também eles, há sua medida, têm uma 
parcela da verdade e, é trabalhando conjuntamente que chegaremos a bons resultados e o 
que tenho verificado é uma prepotência e arrogância do “Eu” em que não permite e sempre 
questiona quem têm opinião contrária, não me revejo neste tipo de comportamento e espero 
que no futuro impere o bom senso da parte da Sra. Presidente da Câmara. Com o orçamento, 
ora rejeitado e com fundamentos constantes da declaração de voto, deverá a Sra. Presidente 
no mais curto espaço de tempo, apresentar uma nova versão do orçamento, como a lei assim 
o estabelece, prontificando-nos desde logo com toda a colaboração nesse sentido e 
disponibilizando-nos para esse efeito em reuniões de trabalho que forem marcadas.” -----------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “ não me revejo no 
que foi dito pela Sra. Presidente relativamente ao que se passou, acho que é grave e não é 
por aí que devemos seguir, quero dizer que tivemos o cuidado de ditar na ata todos os nossos 
contributos na reunião extraordinária, consideramos que o que foi apresentado não dá 
resposta ao que defendemos, como o interesse das populações, como atrás referimos 
estamos sempre disponíveis para falar, dialogar, chegar a consensos porque o que nós 
pretendemos é viabilizar o orçamento, mas o que venha de encontro às nossas 
necessidades, e que as nossas opiniões sejam consertadas com a vereação permanente e o 
partido socialista. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Como o Dr. Fernando Serpa disse, que cheguem até nós e que sejamos 
participadores, para conseguirmos um consenso e, assim se chegar ao que pretendemos”. ---  
A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luiza Luís interveio dizendo que “dado todos os adjetivos a que 
este executivo permanente é alvo e tendo em conta que temos um problemas explícitos de 
português, aconselho, tal como eu fiz, a fazer uma leitura de algumas atas para perceber o 
que são os termos coerência e virtual que me parece de significado universal, por isso deixo 
aqui registado uma ata do anterior mandato, mais concretamente a ata n.º 27 de 27 de 
fevereiro de 2007, a propósito do orçamento de 2012, assim como as atas de 2013 (Atas n.º 
7, 8 e 9) que antecederam o orçamento de 2014, convém reavivar a memória, caso contrário 
as palavras coerência e virtual devem estar atualmente para os senhores vereadores não 
permanentes com um significado aproximado de irrevogável.” ------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Paulo Pina tomou a palavra e referiu que “julgava eu que quem 
coordenava os trabalhos e que após a votação não havia mais lugar a considerações, a não 
ser as declarações de votos”. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra e para finalizar referindo que “quando me dirigi à 
vereação não permanente deixei bem claro, que estava na qualidade de Rosa Palma e volto a 
fazê-lo na qualidade de Rosa Palma no que se refere ao trabalho de equipa, quando se refere 
a várias situações em reunião extraordinárias foi falado que iríamos votar o orçamento na 
próxima quarta-feira que são as forças políticas. ------------------------------------------------------------  
 ---------- Vou referir e nesta caso como Presidente e como o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto 
disse que “não ia de encontro as minhas necessidades”, não é para ir ao encontro de nenhum 
grupo em particular, mas sim de uma população com critérios rigorosos e transparência como 
este relatório do orçamento para 2015. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Como disse anteriormente terá de assumir as suas opiniões”. -------------------------------  
-----------DELIBERAÇÃO: Deliberar por maioria, voltar à próxima reunião.----------------------------   
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 ---------- Os Srs. Vereadores do Partido Socialista apresentaram a sua declaração de voto que 
se passa a transcrever: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------No passado dia 21 de Outubro o Partido Socialista foi convocado para uma 
reunião de preparação do Orçamento e GOP para 2015. Consciente do escasso tempo que 
havia para discutir propostas (os documentos deveriam ser votados até 31 de Outubro) e numa 
postura construtiva, o Partido Socialista optou por apresentar ao executivo permanente 
algumas sugestões e contributos que considerou puderem enriquecer e melhorar os documentos 
e três propostas concretas, a saber: -----------------------------------------------------------------------------  
-------------1- Dotar o Orçamento Municipal de verba para implementação do Orçamento 
Participativo, em cumprimento a uma deliberação da Assembleia Municipal, resultante de 
uma proposta do PS.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------2- Dotar o Orçamento Municipal de verba que permita a criação de um 
instrumento que garanta o acesso a bens de 1.ª necessidade aos munícipes em situação 
económica desfavorecida. Sugerimos que este processo seja desenvolvido em colaboração 
com as Juntas de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------- 

-----------3- Dotar o Orçamento Municipal de verba que permita a promoção da 
economia local, traduzida no apoio direto aos produtores locais, na intervenção junto de 
áreas e circuitos de comercialização e na remodelação e revitalização dos mercados 
municipais de Silves e S.B. Messines.------------------------------------------------------------------  

--------------Não querendo criar qualquer entrave a inclusão das propostas em sede de 
Orçamento, o Partido Socialista optou por deixar a quantificação das propostas ao 
executivo permanente, apelando apenas a sua razoabilidade.-------------------------------------------  
--------------Analisado a proposta de Orçamento e GOP para 2015, o Partido Socialista verificou 
que as propostas apresentadas não foram contempladas no documento.---------------------- -----  
--------------Neste sentido, considerando que o nosso pequeno contributo (optamos por não 
apresentar um vasto rol de propostas, para não sermos acusados de queremos ser nós a 
elaborar o Orçamento) não foi tido em consideração e que o documento apresentado reflete 
uma visão de governação autárquica que não partilhamos, decidimos em consciência votar 
contra este Orçamento e GOP para 2015.------------------------ -----------------------------------------  
 ---------- Ficando neste ponto, fez-se paragem para hora de almoço, retomando os trabalhos 
as 14h30. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – Mapa de Pessoal para 2015. ------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ----------------------   
 ---------- A Sra. Presidente interveio explicando que “tem uma breve apresentação onde temos 
alguns constrangimentos do orçamento o que se refere aos custos que temos com o pessoal 
que não podem exceder os 35% do valor das transferência, temos estado a reduzir os valores 
mas ainda não o atingimos, pondo em causa a execução deste mapa de pessoal. ----------------   
 ---------- É nossa intenção regularizar situações que se arrastam à mais de uma década de 
pessoas que desempenham funções em categoria superior e recebem referente a uma 
categoria inferior e com este mapa pretendemos regularizar as mesmas que acabei de citar. --   
 ---------- Se nos for permitido em termos de orçamento quando verificada a abertura de 
procedimentos contratuais a tempo indeterminado são para tentar salvaguardar a posição 
remuneratória desta pessoas que se encontram em algumas situações à mais de uma dezena 
de anos a desempenhar funções superiores, numa categoria inferior.” -------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra questionando “são cerca de quarenta 
pessoas que estão nessa situação e pergunto se este mapa contem essas pessoas e que 
critérios vão ser usados, isto é, vão passar todos aos mesmo tempo ou não.” ----------------------   
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo que “tem sido um cuidado nosso que 
estas pessoas sejam compensadas pelo trabalho que desempenham. Temos ido junto de 
cada chefe para se pronunciarem se cada um que têm formação superior que está a 
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desempenhar funções em categoria superior e recebem em categoria inferior e todos os que 
tem a argumentação das chefias, se nos for permitido serão contemplados para a progressão 
na carreira.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto fez a sua intervenção pedindo alguns 
esclarecimentos dizendo que “não está em causa a posição que vou tomar o que queria era 
perceber três ou quatro situações: -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quais os concursos abertos e se serão todos abertos até ao final ano. --------------------  
 ---------- Qual o de ponto situação, dos concursos e quantas pessoas tiveram as devidas 
condições para serem selecionadas nos concursos que já estão a decorrer; ------------------------  
 ---------- Dos concursos que faltam quando vão o abrir e, a calendarização dos procedimentos 
concursais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Dentro das atribuições de cargo de Comandante Municipal pode ser remunerado sem 
ser como técnico superior mas pode ter uma gratificação diferente, penso que é justo que 
alguém que alerta permanente, isto é, vinte e quatro horas ao serviço do município já que a lei 
também o prove e deve ser compensado pelo cargo que esta a desempenhar. --------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luiza Luís respondeu “mas essa já é a proposta do 
executivo”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto continua “relativamente ao que o Dr. Paulo Pina 
referiu, não vejo oposição aqui à regularização das quarenta pessoas, se a lei permitir, acho 
que estas pessoas devem ser valorizadas pelo esforço que tem desempenhado assim como 
os que entraram licenciados ou mais e recebem como categoria inferior, todos eles devem ter 
o valor de acordo com as suas habilitações profissionais. ------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luiza Luís voltou a intervir referindo que “é pena é que você 
não o tenha feito”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------     
 ---------- Outra questão deste mapa em relação à Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente 
(DSUA) é a técnica da área do direito que está neste momento lá, se a mesma situação se vai 
passar dentro das outras divisões, ou seja, se vai ser criado esta figura com a categoria 
profissional de técnica superior jurista, em cada divisão do município.” -------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra declarando que “os vereadores 
do PS assumiram a sua responsabilidade ao terem viabilizado a nova estrutura orgânica da 
Câmara Municipal de Silves, fizeram-no em consciência e para proporcionar as condições de 
trabalho que o executivo CDU apresentou e nesse sentido o nosso voto ira viabilizar a 
proposta apresentada. Quer que o executivo permanente CDU tenha presente que enquanto 
os membros do PS aqui estiverem presentes pensam pela própria cabeça em consciência e 
não se deixam influenciar, venham elas de onde vierem, assim uma vez mais e, neste tocante 
votamos ao lado da CDU.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho interveio dizendo que “esta situação está 
espelhada no orçamento em relação ao Comandante Operacional Municipal, assim como a 
consolidação dos restantes trabalhadores no mapa de pessoal”. ---------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, a proposta do mapa de pessoal para o 
ano de 2015, remeter à Assembleia Municipal de Silves. -------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 quinze 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 
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 ---------- Assistente Operacional da Divisão Jurídica e Administrativa da Câmara Municipal de 
Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------------------------------------------------------------------  


