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 ------------------------------------------------------ ATA Nº 45  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2014  -----------------  
 ---------- Aos dezanove 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 
minutos, a Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, 
Presidente da mesma Câmara.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, 
Eng.ª Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de 
Madeira Neto, Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina. -----------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. Vanda d’Almeida Teixeira, Assistente Operacional 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 3.553.527,02 € (três milhões, quinhentos e 
cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e sete euros e dois cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 416.121,43€ (quatrocentos e dezasseis mil, cento e vinte e um euros e 
quarenta e três cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Não foram aprovadas nenhumas atas. --------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente dá início à reunião dizendo que “queria transmitir que saiu uma 
tomada de posição dos presidentes das câmaras representados na AMAL, num ato de 
solidariedade para com a situação que se está a viver na Câmara Municipal de Portimão, no 
sentido que seja possível permitir àquela câmara a sua gestão corrente, que são os trabalhos 
regulares de uma câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Caso não aconteça, não irão ser somente afetados os colaboradores mas também 
toda a população daquele concelho. A câmara vai estabelecer um novo contrato de seguros 
pessoais, frota automóvel e de edifícios o qual teve o visto negativo do Tribunal Contas. -------   
 ---------- É verdade que os executivos que passaram por lá são responsáveis no meu 
entendimento, mas não podia deixar de demonstrar a solidariedade relativamente a este 
assunto porque se trata do funcionamento e sobrevivência daquela instituição assim como da 
população daquele concelho. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Outro assunto tem haver, com a informação que recebemos de que os quadros 
comunitários estão na fase final das candidaturas, e o que anda se pode fazer. Existe um 
grande valor para projetos imateriais, mas para grandes construções, novas construções e 
estradas não consta lá nada. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- É um pouco subjetivo os quadros que têm estes valores imateriais para a 
concretização dos mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Para além disso a AMAL também está a trabalhar para que possa sair um documento 
concreto e objetivo para a Assembleia da República no que concerne às entidades que têm 
competências nas áreas costeiras, no sentido de uma forma vulgar tratar este tema, para que 
a câmara não seja apenas chamada para despesas (limpeza e areação das praias) mesmo 
que não retenha qualquer benefício relativamente a essa responsabilidade. ------------------------  
 ---------- Queria dizer-vos ainda, que no concurso de Chefe de Divisão da Educação Desporto, 
Juventude e Ação Social, já foi escolhido pelo júri quem ficou, tivemos esse conhecimento na 
passada quinta-feira (13/11/2014) e que o mesmo é o Dr. Ricardo Pinto, ao qual já foi dado 
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conhecimento e aguardamos da parte dele que haja uma decisão, pois o mesmo não pode 
exercer a função de Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra e Chefe de 
Divisão aqui no Município, são situações incompatíveis, por isso aguarda-mos e em breve 
teremos o nosso chefe para aquela divisão.” -----------------------------------------------------------------  
 ---------- No âmbito da proteção civil, foi-nos informado esta manhã, que passamos do azul 
para o laranja num curto espaço de tempo. Por essa razão já foram tomadas as necessárias 
medidas. A Ação Social está atenta e de sobre- aviso de situações já conhecidas. No site da 
câmara também está publicado o aviso e devidamente justificado. ------------------------------------  
 ---------- Sem nada mais acrescentar passo a palavra ao Sr. Vereador Mário Godinho. ----------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho fez uso da palavra e começou por informar que “ontem 
houve vistoria à vacaria de São Bartolomeu de Messines, pelos organismos institucionais, 
nomeadamente Administração Regional de Saúde, a Agência Portuguesa Ambiente, o Médico 
Veterinário da Câmara Municipal Silves, dois (2) fiscais do Município de Silves, um (1) 
elemento da Comissão e Coordenação do Desenvolvimento Regional (CCDR), e eu como 
representante da Autarquia e ainda como representante da Direção Regional da Agricultura 
do Algarve (DRAP Algarve). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estive presente numa 1.ª análise, na qual constatou-se um efetivo de oitocentos (800) 
bovinos naquela exploração, quando a licença emitida pela DRAP Algarve, limita a existência 
de cento e vintes (120) cabeças de bovino para aquela exploração. -----------------------------------  
 ---------- Após a vistoria e em concordância com todos os elementos que a compunham, foi 
solicitada uma reunião na junta de freguesia de São Bartolomeu de Messines, ao qual o 
senhor Presidente da Junta João Carlos Rodrigues Correia, disponibilizou uma sala e também 
participou nessa reunião. Os elementos que compõem esta vistoria irão fazer um relatório no 
prazo de 5 dias úteis que será enviado à DRAP Algarve. -------------------------------------------------  
 ---------- Da minha parte transmiti aos técnicos presentes que esta foi a 3.ª vez que estive lá, e 
que efetivamente o cheiro de ontem era muito reduzido em relação às duas anteriores visitas 
que fiz sem aviso prévio. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Tudo o que houver posteriormente os senhores vereadores, serão informados, do 
ponto de situação e do andamento deste processo. --------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente fez uso da palavra e interveio esclarecendo que “relativamente à 
vacaria não se pretende um atenuar da preocupação, a realidade é que a vacaria não pode 
ter aquele número de cabeças de gado e não tem licenças para tal. Mas infelizmente estas 
entidades antes de irem avisam com 10 dias de antecedência e por essa razão dias antes de 
irem lá deixa de haver cheiro intenso no ar, estamos perante o tratamento de legalizar e não 
de atenuar. Esta situação requer um estudo e uma licença de impacto ambiental, da nossa 
parte iremos ter uma atitude no sentido de corrigir algo que foi permitido e que não é 
admissível.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho retomou a palavra e continuando informou que “os 
afetos à rede viária continuam com o betuminoso, na freguesia de Silves, o corta-bermas 
acabou no Algoz (União de Freguesias de Algoz e Tunes) e foi deslocado para a Freguesia 
de São Marcos da Serra e os funcionários calceteiros continuam a atuar na freguesia de 
Alcantarilha  e Pêra.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Engª Luiza Conduto Luís tomou a palavra mencionando que:  -------  
 ---------- “1) Pedro Domingues, um empreendedor algarvio, expõe na Casa Museu João de 
Deus, os produtos que criou e que deu o nome de “Biciarte”, até ao próximo dia 6 de 
dezembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2) Encontra-se em funcionamento no complexo das piscinas municipais, um projeto 
pioneiro chamado “Peso Certo”. O mesmo visa a redução de peso de forma saudável e 
equilibrada e é desenvolvido através do Gabinete de Avaliação do Perfil de Saúde e atividade 
Física (GAF). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3)No próximo dia 6 de dezembro entre as 13 e as 18 horas decorrerá na Fissul o 
movimento “Help Portrait” dinamizado pelo fotógrafo Jovelino Matos. ---------------------------------  
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 ---------- Trata-se de uma iniciativa do setor da Ação Social que coloca o Município na lista dos 
locais, a nível Mundial onde é dinamizado desde 2008. ---------------------------------------------------  
 ---------- O objetivo é presentear pessoas que passam dificuldade, com um retrato, procurando 
a valorização de quem passa por dificuldades, apoiando-as na melhoria da autoestima. --------   
 ---------- 4)Nos próximos dias 21 e 22 de novembro realiza-se o 5.º encontro regional de 
voluntariado Ambiental para a água, respetivamente nos concelhos de Albufeira e Silves. O 
mesmo é organizado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e conta com o apoio do 
Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5)O município de Silves vai promover um workshop sobre comissões para a 
dissuasão da toxicodependência o qual terá lugar no próximo dia 11 de dezembro, entre as 
9h30 e às 17 horas, no Auditório da Câmara Municipal de Silves, através do sector da Ação 
Social, dinamizado pelo João Góis (Jurista) e Cristina Santos (Psicóloga) da Comissão para a 
Dissuasão da Toxicodependência de Faro. A ação destina-se a técnicos de instituições que 
trabalhem com este público-alvo, bem como a técnicos das autarquias e associações locais. -  
 ---------- 6)O Museu Municipal de Silves, passou a integrar na sua exposição permanente uma 
“Tina Cerâmica” de grandes dimensões e de extrema raridade em Portugal. Esta peça foi 
exumada durante a intervenção arqueológica na Biblioteca Municipal de Silves -------------------   
 ---------- Este objeto data de século XII e será apresentado esta semana pela Dra. Maria José 
Gonçalves num encontro científico que ocorrerá na cidade francesa de Montrellier, no âmbito 
do Congresso Internacional sobre Grandes Contentores Cerâmicos. ----------------------------------  
 ---------- Estas atividades revelam-se como ações concretas no Município que perpetuam a 
nossa memória coletiva e desenvolvem outras formas de divulgação e atratividade turística 
para o concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 7)No próximo dia 14 de dezembro abre portas na Fissul o “Mercado do mimo” o qual 
funcionará entre as 10 e às 18 horas, é uma iniciativa aberta ao público em geral. A iniciativa 
nasceu de uma ideia projeto “mima mais” da autoria das enfermeiras Ana Sousa e Filipa 
Pereira residentes no concelho de Silves e vai contar com a presença de mais ou menos vinte 
expositores e com diversas atividades destinadas a pais e filhos. --------------------------------------  
 ---------- As metodologias usadas na área da intervenção familiar para este projeto, são 
reconhecidas pelo Município de Silves ao estabelecer esta parceria valorizando recursos e 
dinâmicas da região, parceria essa que terá continuidade em 2015. -----------------------------------  
 ---------- 8)O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) promove nos dias 18 e 25 de novembro 
ações de esclarecimento sobre “Os direitos e deveres dos desempregados, candidatos a 
emprego inscritos nos serviços públicos de emprego”. ----------------------------------------------------  
 ---------- Ambas terão lugar na Biblioteca Municipal e tem por objetivo esclarecer direitos e 
deveres assim como informar sobre o acesso a medidas ativas de emprego e ofertas de 
formação que vão decorrer no concelho. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- 9)A Quinta Pedagógica de Silves está a preparar legumes que serão entregues no 
próximo Natal às Instituições Locais de Solidariedade Social, esta iniciativa conta com o Apoio 
dos Alunos do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) em parceria com o 
município de Silves. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 10)A Biblioteca Municipal de Silves foi no último ano um equipamento, cuja  
programação se apresentou regular e com fidelização do público. De acordo com a estratégia 
de descentralização das atividades pelas freguesias, decorreu no passado dia 17 de 
novembro a “Tertúlia mais pequena no mundo”, pela 1.ª vez, numa freguesia do concelho de 
Silves, desta feita em Armação de Pêra. -----------------------------------------------------------------------     
 ---------- 11)A Cada Museu João de Deus em parceria com a Quinta Pedagógica, realizarão a 
última atividade de “Conversas com Sabor a Terra” a qual decorrerá no próximo dia 22, 
promovendo a discussão em torno do tema “Morte”. -------------------------------------------------------  
 ---------- 12)Na segunda-feira (17/11/2014) começaram a ser instalados os placards 
informativos, da rota Al-Mutamind. ------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A referida rota, coloca literalmente o Algarve no mapa dos percurso culturais 
europeus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O objeto é a cultura e o património material e imaterial deixado pelos árabes na 
Península Ibérica, utilizando o turismo cultural como um instrumento de desenvolvimento 
integrado dos recursos e do Património Histórico-Cultural entre a Fronteira da Andaluzia e do 
Algarve e tendo como fio condutor a memória histórica do Rei Al-Mutamid. -------------------------  
 ---------- O Centro de interpretação do Património Islâmico funciona como ponto de informação 
da rota.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 13)No passado dia 12 foram efetuadas obras na cobertura da Cisterna Islâmica da 
Rua do Castelo, e foram substituídos dois (2) módulos da estrutura de cobertura por duas (2) 
lâminas para que a desejável ventilação possa ocorrer, estamos certos que com este 
pequeno passo se contribui, de forma importante para a manutenção de uma estrutura que é 
testemunho do nosso glorioso passado. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- 14)Procedeu-se esta semana à colmatação das verbas em falta da Rede Nacional de 
Bibliotecas Escolares, compromisso que deveria ter sido liquidado em 2011 e é referente às 
candidaturas à rede de Bibliotecas Escolares, das Escolas EB1, n.º 1 de Silves e EB1/JI n.º 2 
de Silves. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Pelo que se procede agora à aquisição dos livros em falta para estas duas escolas.” -   
 ---------- A Sra. Presidente fez uso de palavra e passou há entrega dos pedidos de 
esclarecimentos aos vereadores não permanentes: --------------------------------------------------------  
----------1) Relatório sobre o Parque de Estacionamento de Armação de Pêra, documento em 
anexo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------2)Cedência de autocarros (ao PCP);------------------------------------------------------------------- 
Sublinhamos que desde Novembro até ao presente, foram efetuadas 348 cedências de 
autocarros. Ao PCP foi cedido, unicamente, um autocarro, no dia 4 de Janeiro de 2014.---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------Recordamos as explicações dadas à Vereação Não Permanente, na reunião de 
câmara de 19 de Março de 2014 que reproduzimos:-------------------------------------------------------- 
---------“A questão colocada reporta-se, certamente, a duas cedências de autocarros:------------- 
--------(1) uma, ao PCP, no dia 4 de Janeiro do corrente, para uma deslocação ao Museu da 
Resistência em Peniche; (2) outra, ao STAL, no dia 1 de Fevereiro do corrente, para uma 
concentração de trabalhadores em Faro.----------------------------------------------------------------------- 
-------A prática nova, iniciada pelo Município de Silves, é idêntica à de muitos outros 
Municípios, geridos pelas diferentes forças políticas que já a seguem. Não consubstancia 
nada de irregular ou ilegal. É apenas uma questão de sensibilidade política e social mais 
tolerante e alargada.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------A primeira cedência (a um partido político), a nosso ver, justifica-se perfeitamente com 
as caraterísticas cívica e cultural da visita, que entronca na consolidação dos valores 
democráticos instaurados com o 25 de Abril de 1974.-------------------------------------------------   
-------A segunda cedência, no caso em concreto, ao sindicato mais representativo dos 
trabalhadores do Município de Silves e da administração local, vai também no sentido de 
colaborar com os sindicatos que são uma força social indispensável ao funcionamento e 
vitalidade do regime democrático.-------------------------------------------------------------------------------- 
-------É claro que o “grosso” das cedências de autocarros camarários não passa por aqui. ------
--Passa pela cedência regular às instituições e coletividades do concelho.--------------------------- 
-------A decisão das cedências cabe ao Vereador do Pelouro.”------------------------------------------- 
-------Acrescentamos ainda que a visita ao Forte de Peniche culminou o encerramento das 
comemorações do centenário de nascimento de Álvaro Cunhal, que concentrou autocarros de 
todo o país, de Norte a Sul, cedidos por Municípios de diversas orientações políticas (CDU, 
PSD, PS). As comemorações desenvolveram-se de forma intensa e participada durante todo 
o ano de 2013, registando enorme impacto na sociedade portuguesa, a que muitas e diversas 
entidades oficiais e particulares, associações, população, personalidades dos mais variados 
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quadrantes político-ideológicos, aderiram, porque Álvaro Cunhal foi um intelectual, político e 
Homem de extraordinário gabarito - de causas, valores e convicções inquebrantáveis -, antes 
e depois do 25 de Abril de 1974, com respeito e admiração granjeados a nível nacional e 
internacional.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juntamos pedido de autocarro apresentado pela Direção da Organização Regional do Algarve 
do PCP.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----------3)Utilização social das Piscinas Municipais, informação em anexo.-------------------------- 
 ---------- Mais foi informado pela Sra. Presidente que, à data de 18 de novembro de 2014, o 
valor dos fundos disponíveis é de € 532.994,09 (quinhentos e trina e dois mil, novecentos e 
noventa e quatro euros e nove cêntimos). ---------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente inicia a antes ordem do dia, passando a palavra ao Dr. Rogério 
Pinto. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto inicia a sua intervenção dizendo que “em relação à 
vacaria o que ainda questionava era o seguinte: ------------------------------------------------------------  
 ---------- 1) Se vamos ter acesso ao relatório; -----------------------------------------------------------------  
 ---------- 2) Se havia outras cabeças de gado, sem ser o bovino; ----------------------------------------  
 ---------- 3) Se nesta fase em que o processo se envolve, com a reclamação feita há mais de 
dois (2) anos a esta exploração, se a empresa já teria sido tomado medidas no que concerne 
às reclamações dos messinenses de saúde pública, nomeadamente o mau cheiro. --------------   
 ---------- Queria também dizer que há poucos calceteiros, mas há muitas calçadas que estão 
por pôr em zonas com circulação pedonal intensa: ---------------------------------------------------------  
 ---------- • como o acesso à via dorsal para a escola E.B. 2/3 e para o centro de saúde de 
Armação de Pera; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- • existem muitas zonas de acesso a passeios que precisam ser repostas e também 
no centro de Armação de Pera devido às ruturas de água. -----------------------------------------------  
 ---------- Chamo a atenção a outro assunto, o acesso da escola ao gimnodesportivo de 
Armação de Pêra, a grelha que deveria estar precisamente lá, está em falta há mais de um 
(1) ano, e junto à habitação do Padre Beato têm sido colocado várias coisas, mas nada têm 
resultado, esta também é uma zona onde existe uma grande utilização da população escolar 
e a iluminação também não é muito boa, e estas situações podem provocar algum acidente.--  
 ---------- Outro alerta tem a ver com o período em que estamos de inverno, o qual pode 
provocar cheias na escola E.B. 2/3 de Armação de Pêra, pois existe lá um barranco que 
passa pela escola do lado de fora, mas se não for limpo vai entupir e dar-se-á uma situação 
de cheia, este barranco passa na Rua da Padaria, é importante que se limpe. ---------------------  
 ---------- Gostaria de saber se a situação da abertura da Ribeira de Alcantarilha, se a mesma 
está a ser monitorizada e quem o esta a fazer? -------------------------------------------------------------  
 ---------- Referencio mais uma vez a iluminação dos pontos de luzes que continuam a ser 
desligadas, ainda sem a luz do dia e há muitos alunos que vêm para Silves e fazem esse 
trajeto às escuras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Outra chamada de atenção, é para a zona das passadeiras na via dorsal de Armação 
de Pêra, nomeadamente as passadeiras que têm mais circulação ao final da tarde e como 
nesta altura anoitece mais cedo e como estão na zona da escola e do centro de saúde, 
muitos residentes em Armação de Pêra, utilizam estas passadeiras para fazer a travessia e 
mesmo com cuidado por parte dos automobilistas eles não se apercebem das passadeiras 
para peões, colocando os utilizadores em perigo. -----------------------------------------------------------  
 ---------- Também chamo a atenção de que não se nota diferença nas tampas dos moloks, que 
continuam a estar desligadas e que nesta altura do ano com o vento, as mesmas voam a 
alguma distância e altura pondo em risco a segurança de pessoas e bens.” ------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra referindo que “verifico 
novamente que os meus pedidos continuam sem resposta daí não irei apresentar novos 
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porque os anteriores, ainda não foram respondidos, pedidos esses que já passaram várias 
reuniões e penso que como vereador não permanente, que democraticamente e legalmente 
me assiste o direito de ter resposta para alguns dos assuntos, e os que espero resposta as 
mesmas prendem-se com: -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- •Os investidores em sede do Plano de Diretor Municipal (PDM); ----------------------------  
 ---------- •Nomeação dos processos em sede de execução e afins logo convoco os presentes 
a dar resposta num prazo de 10 dias. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Dito isto, relativamente ao assunto da vacaria que foi trazido a esta reunião, irei 
apenas dizer que o executivo permanente, dispõe de meios para agir, logo consulte o 
gabinete de apoio e os juristas e aja, porque a situação não pode demorar mais tempo. --------  
 ---------- O que me tinha comprometido a trazer na reunião passada, tem a ver com o pedido 
de parecer que a Sra. Presidente pretende apresentar à Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional (CCDR) sobre o assunto da secretária das reuniões, segue no 
documento junto para além das que a Sra. Presidente tem toda a legitimidade de o fazer e 
que sejam esclarecidos todos os aspetos: --------------------------------------------------------------------  
-----------(…)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----a) Tendo a proposta do executivo permanente para a nomeação de secretária da vereação 
sido rejeitada por maioria, mantém-se em funções a secretária que no início do presente 
mandato foi nomeada para essas funções por unanimidade?------------------------------------- 
----------b) Pode o executivo permanente recusar cumprir uma deliberação camarária que foi 
aprovada por unanimidade para a nomeação de secretária da vereação?------------------------ 
---------c) À luz do exposto no item 11 do presente requerimento pode ser mantida a secretária 
nomeada por unanimidade no início do presente mandato? Ou existe algum impedimento legal 
que o impeça, e qual?---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------(…)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Pedia aos serviços que a proposta que fiz na penúltima reunião relativamente a este 
assunto e com os meios que a câmara tem para o exercício das suas funções, que a faça 
acompanhar deste pedido de parecer que acabei de entregar ao executivo permanente”. ------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra e esclareceu que “em relação à 
Ribeira de Alcantarilha a Câmara Municipal de Silves e a Associação Portuguesa do 
Ambiente (APA) que autoriza a abertura da mesma quando necessário e foi o que passou no 
período do verão e fomos sempre informando, agora no período de inverno nós vamos 
motorizando-a e quando necessário informamos a APA de que vamos abrir a ribeira ao mar”.   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, retomou a palavra referindo que “ tinha sido falado 
em tempos que deveria ser feita uma limpeza por baixo das árvores quando foi o acidente, e 
devido às condições climatéricas atuais chamo a atenção de que estão atualmente lá, três (3) 
pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Outra situação é o caso do senhor mulato que se mete com toda a gente e agora 
anda a dormir por baixo da escadaria junto da Pastelaria “Tinirose”, em Armação de Pêra”.----   
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho retomou a palavra referindo que “em relação à calçada 
há motorização das ruturas e consequente onde é necessária intervenção a mesma será 
feita, mas todos sabemos que são alguns calceteiros para lá, mas infelizmente, temos poucos 
calceteiros e logo que possamos eles irão para lá, dar resposta a essas intervenções. ----------  
 ---------- Relativamente à vacaria estamos a tomar medidas, os técnicos que estavam lá, vão 
todos no espaço de cinco (5) dias entregar o relatório e mediante isso se decide o que fazer 
para melhorar a situação daquela população”. --------------------------------------------------------------- . 
 ---------- A Sra. Presidente fez uso da sua palavra e mencionou que “o Dr. Rogério Pinto 
questionou se durante este processo de reclamação a empresa fez alguma coisa no sentido 
de atenuar a preocupação dos messinenses relativamente ao problema de saúde pública e 
dos maus cheiros, mas essa questão já respondida anteriormente”. -----------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a apalavra e esclareceu “o que eu disse não 
foi isso, não queira colocar palavras na minha boca. Tudo o que eu disse, tem a ver com o 
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processo legal que esta exploração tem em ter licença somente para cento de vinte (120) 
cabeças de gado e verificar-se que na realidade está com um contingente muito superior, 
aquilo que está autorizada, por essa razão que sejam tomadas as medidas urgentes e 
necessárias para repor a normalidade nesta exploração pecuária. -------------------------------------  
 ---------- Fui informado por este executivo permanente deste problema da vacaria de que 
estava a ser monitorizada pelas entidades competentes e acompanhada pelo município na 
pessoa do Sr. Veterinário, foi dito várias vezes ao longo do ano, e a vereação não 
permanente questionou por mais de uma1 vez o que se passava com esta exploração, não 
esperava-mos que passado um ano em que está este a ser feito o acompanhamento que 
nunca nos tivessem dito que esta exploração tinha efetivamente um número de cabeças tão 
acima, oitocentas (800) cabeças, número mais elevado do que está devidamente autorizado 
que são somente cento e vinte (120) cabeças de gado”. --------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente esclarece que “não podemos entrar em locais privados sem irmos 
acompanhados das respetivas entidades”. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra colocando a seguinte questão 
“no âmbito das suas competências, a Sra. Presidente encara a possibilidade de encerrar a 
Vacaria ou não, caso se verifiquem irregularidades, ou encara a possibilidade de quem de 
direito o encerramento para não continuarmos nesta troca de palavras que já perdura algum 
tempo sem nada ser resolvido”. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente explicou que “as minhas tomadas de decisão sobre este assunto e 
outros são sustentadas legalmente e assim que tenha a devida informação tomarei as 
decisões e não me baseio nos “ses”, mas sim em coisas muito concretas e objetivas e neste 
caso concreto, não estamos a falar no “querer fazer”…”. -------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra questionando se “ao longo de 
doze meses, não é tempo mais do que suficiente para que o executivo permanente CDU, 
tenha deixado o s “ses” e passado à certeza das decisões que se impõem no presente?”. -----  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “eu sugeria e sem falta que lessem as 
interpretações do anterior mandato, para verem as decisões do que já foi falado, e haverá 
mais a apontar”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM E 
ARRECADAÇÃOM SITO NO LOBITO EM SILVES. --------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Ana Paula Vieira Pargana Pina. ------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a requerente da 
insusceptibilidade de legalização devendo ser notificada para se pronunciar num prazo de 
quinze (15) dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO E 
PORTÃO DE ENTRADA, SITO NA MALACA, EM PÊRA. ------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: JOÃO ANTÓNIO MASCARENHAS ADÃO. ----------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade de licença nos 
termos de informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DO EDIFÍCIO DA SEDE SOCIAL 
DA SOCIEDADE FILARMÓNICA SILVENSE, SITO MO LARGO 1.º MAIO, EM SILVES. --------  
 ---------- REQUERENTE: Sociedade Filarmónica Silvense. -----------------------------------------------  



 
 

8 

 

 

 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprova o projeto de arquitetura nos 
termos da informação e face à exposição apresentada pela requerente. -----------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA AVENIDA DO RIO, EDF. 
ALMADRABA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Maria Noémia da Conceição Barroso Inácio. --------------------------------  
 ---------- 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 VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS, EM PRÉDIO SITO NA RUA DA IGREJA, N.º7, EM SÃO MARCOS DA SERRA.  
 ---------- REQUERENTE: Maria Teresa Duarte da Silva Tenreiro. ---------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar os proprietários dos prédios em 
causa a proceder às obras constantes ao Auto de Vistoria. Fixar o prazo de trinta (30) 
dias para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A 
CENTRO RESIDENCIAL – UNIDADE DE CUIDAOS INTEGRADOS, SITO EM VALES, PÊRA.  
 ---------- REQUERENTE: Fundação Pires Negrão. ----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação e transmitir 
à requerente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE FRACIONAMENTO DE TAXA, SITO 
EM TINHOSAS, SILVES. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: João Vitorino Alves -----------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar o fracionamento do pagamento 
da taxa nos termos e condições da informação. -------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE OBRAS DE REPARAÇÃO NECSSÁRIAS À 
CORREÇÃO DAS MÁS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, DERROCADA DE RUÍNA E DE VIA 
PÚBLICA, NA RUA DO PALMEIRAL NO ALGOZ. ----------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Carlos Silva / José da Conceição Estevão da Silva. -----------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter o processo à DOMT para 
proceder à execução dos trabalhos necessários à reposição das condições de segurança na 
via pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS, EM EDIFÍCIO, SITO NA RUA MARIA ANTONIETA BARBOSA N.º9, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- REQUERENTE: Administração do Condomínio.--------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a Administração do 
Condomínio e os proprietários das frações referidas para cumprimento do proposto no 
presente Auto de Vistoria. Fixar o prazo de 30 dias para o efeito. --------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE PROJETO PARA ALTERAÇÃO DE 
UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DE COMÉRCIO PARA AGÊNCIA FUNERÁRIA, FRAÇÃO “D”, 
BLOCO “C”, NA RUA CÂNDIDO DOS REIS, EM SILVES. -----------------------------------------------    
 ---------- REQUERENTE: Ermesinda Sousa Bárbara.-------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar as alterações de utilização 
considerando a dispensa de implementação de lugares de estacionamento, nos termos da 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE GARAGEM 
PARA INSTALAÇÃO DE OFICINA DE SERRALHARIA, RUA JOÃO DE DEUS, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Manuel dos Santos Vargas. -----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE EDIFICIO DE 
APOIO PARA INSTALAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA, SITO NA CUMEDA, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Faye Morwenna Campey e Rui Manuel António. ---------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer ao Dr. João Aires, 
relativamente ao exposto no ponto 2 da informação. -------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO INACABASDAS, 
ALV. LOT. N.º 2/89, SITO DAS TAIPAS, NO ALGOZ. -----------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Manuel Osvaldo Cabrita.----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o requerente do teor da 
informação para se pronunciar no prazo de trinta (30) dias. ----------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
------------6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, REQUERIDO 
POR JOSÉ SIMAS BARTOLOMEU RODRIGUES DIAS E OUTROS  
 ---------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa e documentos, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico 
e certificar em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DO CARGO DE 
COMANDANTE OPERACIONAL MUNICIPAL. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ----------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, 
deliberando fixar a remuneração do cargo de Comandante Operacional Municipal no 
montante de 2.613,84€ (dois mil, seiscentos e treze euros e oitenta e quatro cêntimos). --------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto fazendo uso da palavra utilizou a expressão “mais 
vale tarde do que nunca”.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relativamente ao pagamento do valor de remuneração do cargo de comandante 
operacional municipal, achamos de máxima justiça o que o executivo permanente veio propor 
hoje nesta reunião. De facto os 2.613,84€ já, tinha sido proposto numa primeira vez e quanto 
a apresentação orçamental este deveria ser remunerado de acordo com o que a lei prevê”. ---   
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra referindo que “só gostaria de dizer que não 
merece qualquer tipo de resposta com o que foi dito anteriormente”. ----------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Rogério Pinto retomou a palavra mencionando que “remeto para as 
Atas tudo o que foi dito relativamente a este assunto”. ----------------------------------------------------  
 ----------  Sra. Vereadora Eng.ª Luiza Conduto Luís fazendo uso da palavra e referiu que “o 
que o senhor vereador Rogério Pinto chamou a atenção e questionou foi para a não 
renovação deste cargo para o Dr. Rui Fernandes.” ---------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------6.3 - ASSUNTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
2014/2015 - ACRÉSCIMOS AO CIRCUITO SBM 11.-------------------------------------------------- 
 ---------- REQUERENTE: Sector da Educação. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a autorizar a aplicação do 
procedimento de ajuste direto à contratação referenciada à despesa previsível no montante 
de 4.870,80€ (quatro mil, oitocentos e setenta euros e oitenta cêntimos) acrescidos de IVA à 
taxa legal em vigor, bem como o convite à apresentação de proposta e o caderno de 
encargos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS. ----  
 ---------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa - Oficial Público, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita. -------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar aprovar por unanimidade, a retificação do teor da 
deliberação de câmara de 11/06/2014, no sentido de o valor do preço base do procedimento 
ser de 660.000,00€ (seiscentos e sessenta mil euros). Mais se delibera remeter à Assembleia 
Municipal para efeitos constantes do penúltimo parágrafo do parecer jurídico. ---------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - RELATÓRIO FINAL - AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA 
RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: DOMEA. -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente relatório, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.------------------ -----  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade adjudicar o fornecimento das viaturas de 
recolha de resíduos sólidos urbanos à empresa MAN Portugal, Lda pelo valor de 380.000,00€ 
(trezentos e oitenta mil euros) acrescido de IVA no valor de 87.400,00€ (oitenta e sete mil e 
quatrocentos euros), totalizando o valor global de 467.400,00€ (quatrocentos e sessenta e 
sete mil e quatrocentos euros), nos termos do Relatório Final, bem como aprovar as 
respetivas propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – ALTERAÇÃO DE PROPOSTA DE ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO. -----  
 ---------- REQUERENTE: JMR ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente alteração de proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. -----     
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---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar as alterações propostas e 
conceder poderes à Sra. Presidente para a outorga do Protocolo. -------------------------------------  
----------6.7 - ASSUNTO – OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR LOCOMOÇÃO 
FINANCEIRA (LEASING) – FORNECIMENTO DE VIATURAS PARA RECOLHA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS BASE.------------------------ 
 ---------- Presente informação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ------------------   
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra mencionando que “para aliviar o pagamento as 
prestações deveriam ser as que levam mais tempo a pagar”. -------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio referindo que “não deveria ultrapassar 
um mandato”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “se a Sra. Presidente 
quer deixar passar de mandato, que deixe.” ------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina questionou se “foi feito ou não algum estudo 
económico que sustente a opção de leasing como a modalidade pagamento, e nesse estudo 
qual foi a melhor opção. No meu entender deveria ter havido um estudo económico, que 
demonstra-se que tipo de leasing seria melhor e quem decide deveria ter essa melhor opção 
para se basear”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente responde que “houve um estudo e foi por causa desse estudo que 
apresentamos o que está aqui neste ponto”. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, retomou a palavra dizendo que “em relação à 
minha pessoa está à vontade, o valor não vai por em causa quem vier a seguir”.------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos a favor dos vereadores da CDU 
e a abstenção dos vereadores dos PS e do PSD, detinha os seguintes parâmetros base para 
a operação de financiamento por locação financeira (leasing) – Fornecimento de viatura para 
recolha de resíduos sólidos urbanos: ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1) Periocidade Mensal; ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2) Renda postecipada ------------------------------------------------------------------------------------ , 
 ---------- 3) Duração da operação – 48 meses;----------------------------------------------------------------  
 ---------- 4) Indexa Euribor a 3 meses; --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5) Valor residual 2%; -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA O XVI ARRAIAL DO PETISCO - 
ANO 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Centro Paroquial de Pêra. --------------------------------------------------------  
 ---------- Presente carta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ---------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder o valor de 2.000,00€ (dois mil 
euros) à Comissão de Festas do Centro Paroquial de Pêra, a título de subsídio destinado ao 
XVI Arraial do Petisco – Ano 2014; ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º26. -------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta da alteração do orçamento 
com três (3) votos a favor e quatro (4) abstenções, duas (2) do PS e duas (2) do PSD. ----------  
 
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO N.º 24. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ----------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta da alteração às grande 
opções de plano, com três (3) votos a favor e quatro (4) abstenções, duas (2) do PS e duas 
(2) do PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.11 - 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 faz uso da palavra, dizendo que “relativamente à proposta de 
orçamento foram enviados esclarecimentos e fundamentações para os senhores vereadores 
não permanentes, sendo assim passaria a vos ouvir. ------------------------------------------------------  
 ---------- Não tendo os senhores vereadores nada a mencionar e estando todos em condições, 
vamos passar à votação. -------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta de orçamento e as grandes 
opções do plano para 2015 e remeter à Assembleia Municipal para os devidos efeitos legais. -  
 ---------- Votos a favor dos vereadores da CDU, e abstenção dos restantes vereadores do PS 
e PSD. -   
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra referindo que “este executivo permanente foi 
responsável pela viabilidade deste orçamento pois foi notória a reformulação do relatório e 
das grandes opções do plano para que tal acontece-se. ------------------------------------------------ -- 
 ---------- Os Srs. Vereadores do Partido Social Democrático apresentaram a sua declaração 
de voto que se passa a transcrever: ----------------------------------------------------------------------------  
-----------“Os Vereadores não permanentes do PSD viabilizam o Orçamento e 
Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de 2015, apresentado pelo executivo 
permanente da CDU, com a abstenção.------------------------------------------------------------- 
-----------Não foi possível, por parte do PSD, viabilizar nenhuma das 3 versões 
anteriores do orçamento, pelo facto deste executivo permanente CDU, não ter 
querido ou conseguido chegar a um entendimento e honrar pilares basilares da 
democracia como o diálogo, a cedência e o respeito pela opinião do próximo.------------- 
-----------Basta perceber que este executivo entendeu não considerar uma 
deliberação aprovada por maioria na Assembleia Municipal de Fevereiro de 2014 
para dotar este orçamento de uma verba para o orçamento participativo, não 
querendo aproximar este orçamento dos cidadãos do concelho de Silves.--------------- 
-------------Várias foram as versões deste documento antes da sua aprovação, no entanto as 
diferenças deste orçamento agora viabilizado, para o documento inicial não são muitas, 
pois o PSD sabe que não estamos em tempos de sugerir grandes feitos. ------------------- 
-----------Daí que tenhamos sido responsáveis e procurado apresentar contributos que 
correspondem a necessidades e anseios legítimos das populações de todas as 
freguesias do nosso concelho, a título de exemplo:----------------------------------------------- 
----------•A repavimentação da estrada da Azilheira-Boião (CM 1024)------------------ 
----------•Ampliação da rede de esgotos e abastecimento de água para servir os 
munícipes de Benaciate-------------------------------------------------------------------- -------- 
----------•A repavimentação da estrada "Por detrás dos muros" em Silves------------- 
----------•A repavimentação da estrada que liga o Algoz à Guia (EM 526-1)------------ 
----------•Dar continuidade às obras do Polidesportivo de Tunes------------------------ 
----------•Arranjo do espaço envolvente ao Mercado e Centro de Saúde de 
Alcantarilha--------------------------------------------------------------------------------------   
---------•Reforço da verba destinada a apoiar o Arraial do Petisco em Pêra----------- 
---------•Requalificação do Casino de Armação de Pêra e Construção da Sede da 
Junta de Freguesia----------------------------------------------------------------------------------  
-----------Ainda assim, este executivo CDU tem o seu orçamento aprovado pelo segundo 
ano consecutivo em tempo útil, ao contrário do que aconteceu no passado, onde os 
verdadeiros bloqueios políticos, encabeçados pela CDU, foram uma constante ao longo de 
16 anos de liderança da autarquia pelo PSD e colocaram em causa os superiores 
interesses das populações, instituições, coletividades, Juntas de Freguesia e mesmo 
os funcionários desta autarquia.------------------------------------------ -------------------------  
Não poderíamos naturalmente assumir a mesma postura, isto apesar de considerarmos 
que este orçamento, com um total aproximado de 32,64 milhões de euros, poderia e 
deveria ser muito mais ambicioso no que diz respeito à aplicação de verbas em 
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despesas de capital, que representam cerca de 6,3 milhões de euros (19,35%) e 
despesas correntes que se situam em 26,32 milhões de euros (80,65%).----------------------- 
---------A CDU orgulha-se e anuncia que este é o "orçamento mais baixo de 
sempre". Contudo, entendemos que receitas baixas não devem ser motivo de 
orgulho, mas sim de preocupação para o futuro! Esta evidência não permite responder 
de forma eficaz às necessidades da população, nem concretizar investimentos 
importantes para o desenvolvimento do concelho...E porquê? Porque ao apresentar o 
"orçamento mais baixo de sempre", este executivo CDU demonstra a sua falta de 
competência, estratégia, ideias e capacidade para gerir o concelho! - --------------------- 
---------Lamentavelmente, constatamos que passado mais de um ano após a entrada 
em funções deste executivo CDU, não se vislumbra uma ideia concreta ou urna 
verdadeira estratégia para a dinamização económica, social, cultural, turística e 
desportiva do nosso concelho. Em vez disso, e em desânimo, procura focar-se em 
questões do passado, no derrotismo, no pessimismo! Quando deveria centrar as suas 
atenções para as questões importantes do presente e em gerir a sua própria casa 
que tem vindo a perder eficiência, coordenação e transparência a olhos vistos. A 
este respeito, importa referir que sob a liderança da CDU, a Câmara Municipal de 
Silves, tem vindo a perder transparência, baixando 84 posições no Índice de 
Transparência Municipal (ITM), de 2013 para 2014.----------------------------------------------- 

-----------Por outro lado, constatamos que este executivo CDU, continua a enfiar a 
cabeça na areia, não considerando neste orçamento verbas de empreendimentos 
privados, revelando os medos de sempre do investimento privado!------------------------- 
-----------Mais grave, no entender do PSD, é este "congelar" do processo de revisão do 
PDM de Silves. Este facto está a retardar e impedir investimento no nosso concelho! 
Qual seria a verba das receitas deste orçamento se a revisão do PDM de Silves já 
estivesse aprovado? Seguramente que não seria a mais baixa de sempre como a 
CDU se orgulha!----------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------Na fase de negociação deste orçamento este executivo CDU apregoa ter 
acolhido a esmagadora maioria das propostas apresentadas peIa vereação não 
permanente. Contudo, verifica-se que não dotou as mesmas das verbas definidas 
necessárias para as concretizar. Assim, estas e outras propostas que constam no 
orçamento municipal para 2015, dificilmente poderão tornar

-
se uma realidade e não 

passam de manobras para ludibriar a população, como o tempo certamente o 
provará! Naturalmente que as populações saberão fazer a sua avaliação. ----------- 
---------Por estas razões os vereadores não permanentes do PSD entendem não 
votar a favor deste Orçamento e GOP para o ano de 2015, mas ainda assim 
abstêm-se para o viabilizar, não gerando qualquer bloqueio à governabilidade da 
autarquia, como outros sempre fizeram. Ficaremos atentos à execução do 
"orçamento mais baixo de sempre" e não vamos abdicar do nosso direito e dever de 
intervir sempre que o interesse do concelho de Silves estiver em causa! -------------- 

 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luiza Conduto Luís fazendo uso da palavra esclarece que 
“relativamente à esta declaração voto no Índice de Transparência Municipal que é referido, 
esses dados referem-se a uma estatística que recaí obviamente sobre o anterior mandato 
(PSD) e não do atual mandato (CDU). Já que neste momento decorre o concurso para o novo 
site do Município, sendo que o atual é o que já existia.” ---------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto responde que “a declaração de voto é a que está”. -   
 ---------- Os Srs. Vereadores do Partido Socialista apresentaram a seguinte declaração de 
voto que se passa a transcrever: ---------------------------------------------------------------------------------  
--------------“O Partido Socialista entrou neste processo "Orçamento e Grandes Opções do Plano 
para 2015", de forma construtiva e responsável, respeitando as competências do executivo 
permanente na elaboração dos documentos e procurando contribuir para o seu 
enriquecimento e valorização.-------------------------------------------------------------------------------- ----  
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--------------Na nos revemos, no método, nem na forma, como este processo foi conduzido, pois 
consideramos que o aproveitamento político-partidário e a vitimização, não podem ser meios 
para atingir os fins, quaisquer que eles sejam.---------------------------------------------------------------- 
-------------A procura de consensos, só é possível se abertos ao diálogo formos capazes de 
defender as nossas ideias, ouvindo, aceitando e respeitando as dos outros.-------------------------- 
Em todos os momentos, assumimos uma postura serena, procurando encontrar caminhos que 
permitissem viabilizar um documento que em nosso entender é pouco ambicioso e 
estruturante, mas que reflete o estilo de governação autárquica que este executivo 
permanente defende para o concelho de Silves e do qual nós discordamos.------------------------ 
------------Respeitamos a maioria que legitima este executivo, mas não abdicamos do direito que 
nos assiste de apresentarmos as nossas ideias e defendermos os nossos princípios.------------- 
-----------Desde a primeira hora, assumimos a responsabilidade que nos assiste enquanto 
vereadores deste executivo, conscientes de que o interesse coletivo das populações deve ser o 
único objetivo presente nas nossas decisões.------------------------------------------------------------------ 
----------Este novo Orçamento e GOP, hoje apresentado na sua 4ª versão, longe de ser o 
documento estratégico e estruturante que o concelho necessita, incorpora alguns dos 
nossos contributos, quer através da inscrição de verbas, quer por via da assunção de 
compromissos.-------------------------------------- ----------------------------------------------------------------  
---------Porque, sempre quisemos fazer parte da solução e nunca do problema, assumimos de 
forma responsável a viabilização deste Orçamento e GOP para 2015, por via da abstenção.”- 
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, 
nos termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo onze horas e quarenta e cinco 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.  ------------------------------------------------------------------------  
 

 


