
 
 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 47  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ----------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 3 DE DEZEMBRO DE 2014  --------------------------  
 ----------- Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas dez horas e dez 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 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. Alzira Guilhermina Azevedo Carvalho, 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 3.248.459,29 € (três milhões, duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e 
nove euros e vinte e nove cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 474.101,85 € 
(quatrocentos e setenta e quatro mil, cento e um euros e oitenta e cinco cêntimos). --------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ACTA  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente fez a entrega dos esclarecimentos solicitados conforme se passa a indicar:  
. ---------- 1) Relação de obras adjudicadas por ajuste direto, desde o início do corrente mandato; --------  
 ----------- 2) Mapa de receitas e despesas relativas ao parque de estacionamento de Armação de Pêra, 
no período de 15 de julho a 15 de setembro de 2014. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3) Relatório sobre a Feira de Todos os Santos de 2014; --------------------------------------------------  
 ----------- 4) Listagem dos processos judiciais, relativos aos licenciamentos de obras, participados pelo 
IGAL (Inspeção-Geral da Administração Local). --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi informado que, à data de 02 de dezembro de 2014, o valor dos fundos disponíveis 
era de € 3.253.502,60 (três milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e dois euros e 
sessenta cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Passou de seguida a fazer uso da palavra a Sra. Vereadora Eng.ª Luíza Luís, informando: ----  

 ----------- “1) No passado dia 28 e 29 de dezembro, o Sector de Psicologia, em parceria com a 
Biblioteca Municipal, nomeadamente as técnicas Ana Paiva, Rute Travassos e Maria José Mackaaij, 
representaram o Município num Congresso sobre Terapias Assistidas, que se realizou e foi promovido 
pelo Município de Cascais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta representação teve como objectivo partilhar as boas práticas realizadas em Silves, mais 
concretamente através do projecto “Ler Cãofiante” que se tem revelado um sucesso, e que teve início 
em janeiro de 2014, tratando-se de uma iniciativa inovadora em Portugal. ---------------------------------------  

 ----------- 2) Nos próximos dias 5 e 6 de dezembro, no Teatro Mascarenhas Gregório, decorrerá o ciclo 
mensal intitulado “Noites Al’Teatro”. Trata-se de um programa de acolhimento de espectáculos de 
Companhias de Teatro profissionais, que está a cargo da Companhia Al’Teatro, recentemente 
instalada em Silves. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O primeiro convidado é o Centro Dramático de Évora (CENDREV) com o espectáculo “Onde 
é que eu já vi isto”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  3) Também organizado pela Companhia Al’Teatro, irá decorrer uma Oficina de Formação de 
Teatro Fórum/Teatro do Oprimido, orientada por Ana Baião, nos dias 6 e 7 de dezembro, no Teatro 
Mascarenhas Gregório; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4) O Município de Silves integra o Calendário Regional de Marchas do Algarve 2014/2015, da 
responsabilidade do IPDJ (Instituto Português do Desporto e Juventude), tendo prevista a realização, 
no dia 22 de fevereiro de 2015, a “Marcha dos Namorados” e no dia 3 de maio de 2015 o “Silves Tour”, 
este último de cariz social; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ----------- 5) De 6 a 31 de dezembro, encontra-se na Biblioteca Municipal, uma exposição solidária com 
contributos dos colaboradores desta Câmara, no âmbito da rúbrica “Talentos da Comunidade”; ----------  

 ----------- 6) No próximo dia 8 de dezembro, será inaugurada, aqui nos Paços do Concelho, uma mostra 
de presépios pertencentes ao Sr. Padre Carlos Aquino, a qual estará patente até janeiro de 2015. ------  

 ----------- Ainda neste evento e procurando promover o espírito de solidariedade, serão acesas algumas 
velas, colaborando desta forma com a iniciativa da Cáritas Portuguesa “10 milhões de estrelas”. Esta 
actividade é organizada pela Quinta Pedagógica e intitula-se “A esperança somos todos nós”; ------------  

 ----------- 7) O Sector de Educação já iniciou as actividades integradas no Projeto Alimentação 
Saudável” nas Escolas do 1.º ciclo, tendo as mesmas decorrido na Escola EB1 de Algoz; ------------------  

 ----------- 8) O executivo permanente quer aqui deixar expressos os parabéns à Escola EB 2,3 António 
da Costa Contreiras, em Armação de Pêra, pelo resultado obtido no Ranking Nacional das Escolas, 
tendo sido classificada como a melhor Escola pública do Algarve, no 9.º ano. ----------------------------------  

 ----------- Estes votos endereçam-se aos professores, alunos, funcionários, pais e ao seu Diretor pelo 
excelente trabalho desenvolvido, e que se encontra reflectido no resultado alcançado, e que muito 
orgulha o concelho de Silves, e Armação de Pêra em particular. ----------------------------------------------------  

 ----------- Que seja endereçado à Escola, por escrito, o referido voto de parabéns; ----------------------------  
 ----------- 9) No próximo dia 11 de dezembro, decorrerá em Silves a segunda reunião do Comité de 
Pilotagem do Odyssea Luso Andaluz, na qual estarão presentes todos os parceiros.” ------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente iniciou a sua intervenção informando que “faço aqui o ponto da situação 
ocorrida ontem, dia 2 de dezembro, em Armação de Pêra, na Rua Dom João II, onde faz canto com o 
Novo Banco, e que se traduziu no abatimento do solo. Julga-se que o que aconteceu foi que a rotura 
que está frente ao edifício do Novo Banco terá desgastado os materiais que estão no subsolo. 
Estavam a decorrer trabalhos de reparação de uma rotura de água, trabalhos esses que foram 
retomados hoje. A água que escorreu pode ter causado o abatimento do solo. Esse abatimento 
provocou a abertura de um buraco, com uma profundidade de 3 a 4 metros, e um casal (a pedido, não 
podemos divulgar os nomes), que ia a passar no local, caiu para dentro do buraco. Verificou-se depois 
que o terreno à volta do edifício estava todo oco. A registar que um Sr. que presenciou o ocorrido tinha 
uma escada no carro, e com ela conseguiu prestar auxílio, tendo a Sra. que para lá caiu conseguido 
sair através dessa escada. O Sr. ficou dentro do buraco, em pânico. Foi chamado o INEM e os 
Bombeiros. Deslocou-se ao local a corporação de Bombeiros de Albufeira, que tem como 
especialidade retirar pessoas em caso de desabamentos, o que exige procedimentos específicos. Esta 
equipa esteve lá 2 horas para retirar o Sr.. Saliento que as pessoas que têm conhecimentos técnicos 
disseram que foi uma excelente operação, realizada com muita eficiência por parte de toda a equipa. A 
seguir o casal em causa foi levado para Hospital do Barlavento Algarvio, em Portimão, sendo que a 
Sra. ficou na ortopedia e o Sr. nos cuidados intensivos, pois sofreu um ferimento grave. Terei que me 
ausentar desta reunião para ir ao Hospital com uma das nossas Psicólogas, a Sra. Dra. Ana Paiva, 
para pôr os nossos serviços ao dispor  e tenta diminuir o mau momento que estão a passar. Informo 
também que já contactei com os seus familiares. Passei hoje de manhã em Armação de Pêra, antes 
de vir para esta reunião, e verifiquei que a área foi interditada, com a colaboração da GNR. Toda a 
zona em torno do prédio está oca. Julgávamos que esta situação tivesse sido provocada por uma 
conduta mas no local onde o buraco abriu não existe nenhuma conduta. Foi mesmo um desgaste do 
subsolo. Tudo o que está instável pode chegar até à portaria do Novo Banco. O pessoal da DSUA 
(Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente) encontra-se a reparar a conduta que serve o edifício, pois 
os moradores estão sem água desde o final da tarde de ontem. Depois seguir-se-á a compactação do 
subsolo. Estão lá os técnicos especializados para avaliar.” -----------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “os Srs. estão a ser tratados, e 
esperamos que fiquem bem o mais rapidamente possível. Preocupa-me bastante o buraco que se 
abriu naquela transversal. É preciso saber há quanto tempo essa rotura existia. Já que lá estão os 
técnicos, seria de saber para onde foram as pedras que lá faltam, pois esta situação toda não foi 
provocada pela conduta mas sim pelo estado em que está o subsolo. É preciso que os técnicos 
saibam porque aconteceu. Há um buraco: tapou-se e pronto. Ora não pode ser assim – é preciso 
saber efectivamente o que aconteceu. --------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Os prédios naquelas zonas não foram feitos com pilares, devido ao terreno arenoso. Até pode 
haver uma corrente do mar ali por baixo. Aquando das construções, via-se ali água do mar.” --------------   



 
 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa fazendo uso da palavra disse “vou aqui colocar as 
seguintes questões: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Primeira: Toda esta situação é bastante preocupante e deveria ser feito um exame, o mais 
exaustivo possível, por entidades que são especialistas nesta matéria, porque a situação poderá 
revelar-se pior do que parece. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Segunda: Eu li no jornal “Correio da Manhã” uma entrevista da Sra. Presidente onde fala que 
já foi feito um levantamento das roturas do Concelho de Silves, e que já se procedeu à reparação de 
algumas dessas roturas. Acrescentando que, atendendo à situação financeira da Câmara, as 
reparações irão ser faseadas. Solicitava aos serviços, com carácter de urgência, que me fizesse 
chegar esse levantamento, dizendo quais as reparações que foram feitas, bem como o timing em que 
foram reparadas, se é que foram; se foram consideradas urgentes e porque o foram.” -----------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que “por agora é importante dar atenção às pessoas que 
ficaram afectadas pela queda no buraco em Armação de Pêra, e à forma como o abatimento as 
afectou. Esta situação parece grave e há que fazer tudo para      evitá-las.” -------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a sua intervenção e disse “volto a insistir no 
facto de que pedi esclarecimentos e ainda não foram respondidos, por exemplo: quais as reuniões que 
a Sra. Presidente teve com os investidores do PDM - quando, o que foi dito, e qual o projecto” tendo a 
Sra. Presidente informado que “já foi explicado na última reunião de Câmara.” ---------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu dizendo que “a Câmara fez alguns trabalhos 
na EB 2,3 de São Bartolomeu de Messines. Eu sei que sim, mas qual é a empresa que os fez?” ao que 
a Sra. Presidente retorquiu que “também na última reunião de Câmara foi fornecida essa informação.” -  
 ----------- Mais continuou o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, perguntando se “já seguiu o pedido de 
parecer à CCDR relativamente ao assunto do secretariado das reuniões de Câmara? Se sim, peço 
uma cópia desse ofício, querendo também saber se as perguntas que avancei foram contempladas. Já 
o pedi e volto agora a fazê-lo. -------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- O executivo permanente tem acesso diário aos jornais nacionais. Preciso que no início de 
cada reunião sejam facultados recortes dos jornais com notícias do concelho.” --------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que “eu li algures que foram assinados Acordos de 
Cooperação no âmbito da Medida Vida Ativa, entre o IEFP (Instituto de Emprego e Formação 
Profissional) e várias entidades. Gostaria que me explicassem o que significam estes Acordos e se a 
Câmara também os assinou ou, se de alguma forma, participou.” --------------------------------------------------  
 ----------- Continuou dizendo que “relativamente ao movimento “Help-Portrait”, que se irá realizar a 6 de 
dezembro próximo na Fissul - Parque de Exposições de Silves, sobre o qual a Sra. Presidente falou na 
última reunião, li num jornal que era aberto ao público e que a entrada era livre. Acho esta iniciativa 
muito louvável. Quanto à entrada livre, o facto de haver público a assistir pode ser um ponto sensível, 
uma vez que este evento é direccionado para pessoas carenciadas. As fotos que vão ser expostas têm 
a ver com as pessoas irão ser maquilhadas e penteadas por profissionais, para serem fotografadas 
antes e depois disso. Tendo em conta as más condições de vida que as pessoas têm, expô-las ao 
público em geral não sei se será boa ideia. Mas no entanto, acho o projecto interessante. O público em 
geral que lá irá, vai ver aquelas pessoas através dos olhares dos fotógrafos, o que pode não ser fácil, a 
nível psicológico, para os participantes, perante o seu antes e depois. --------------------------------------------  
 ----------- Saliento que a zona junto à Fissul está num estado de limpeza muito mau: na parte de trás 
estão espalhados cerca de 15 a 20 caixas de pizzas, imensas garrafas e isto é recorrente. Eu vou lá de 
manhã e ao fim da tarde, para fazer exercício físico. Verifico que ao fim da tarde já está limpo, mas é 
degradante pois é mesmo muito lixo. Apesar de lá haver um caixote, o mesmo é pequeno para este 
tipo de lixo, ou seja, a maior parte do lixo não cabe lá. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Existem também dois ou três bancos que são utilizados para lá comerem. --------------------------  
 ----------- Também já reparei que ali existem muitas auto-caravanas e a construção do parque vai 
demorar mais ou menos 1 mês. Assim, é de acautelar situações como a intervenção da GNR, para que 
não vão ao local até o parque estar pronto.” -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra dizendo que “sobre o concurso 
para o cargo de Chefe da Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Ação Social, verifica-se que 
ficou em primeiro lugar o Sr. Dr. Ricardo Pinto. Assim sendo, pode o mesmo aceitar o cargo, e 
permanecer como Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra? Sugiro que seja pedido um 
parecer à CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional).” ----------------------------------  
 ----------- No início desta intervenção, o Sr. Dr. Rogério Pinto declarou-se impedido e ausentou-se da 
sala. -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “já temos dois pareceres: um da ANMP (Associação 
Nacional de Municípios Portugueses) e outro da CCDR. Ambos referem a incompatibilidade na posse 



 
 

 

de ambos os cargos. Segundo estas entidades, tal não pode acontecer, pelo que o nomeado tem que 
fazer uma opção, entre Chefe da Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Ação Social ou 
Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra. Eu já tinha dito ao Sr. Dr. Ricardo Pinto que 
tínhamos estes pareceres e transmiti-lhe o conteúdo dos mesmos, apesar de não lhe ter entregue 
cópia. Primeiro foi-lhe dado conhecimento que foi escolhido para o cargo de Chefe da Divisão em 
questão, e depois dito que teria de fazer uma opção.” ------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto pediu cópia dos referidos pareceres.-----------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomando a palavra disse que “recebi ontem um e-mail a 
capear cópia de uma carta que o Sr. Dr. Ricardo Pinto enviou à Sra. Presidente, em que aceitou o 
cargo. Pena tenho que esta correspondência, que recebi por e-mail, não nos tivesse já sido facultada 
pelo executivo permanente. Por aquilo que depreendo no documento que recebi, há um prazo, não de 
10 dias, mas sim até 05 de janeiro de 2015. Solicito à Sra. Presidente que me seja facultada cópia de 
todo o processo ainda hoje.” Tendo a Sra. Presidente esclarecido que “tudo o que existe sobre este 
processo já está em posse do Sr. Vereador.” -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Continuando a intervir, o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa frisou que “como Vereador peço 
cópia do processo todo, por e-mail, hoje ou amanhã. Perante esta situação e perante o pedido de 
parecer à CCDR que foi hoje solicitado pela Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto, e que eu iria 
subscrever, considerando que o mesmo já foi emitido, deve esse parecer e o da ANMP serem 
facultados, por cópia e de imediato, ao visado para, em função deles se poder pronunciar, ou seja – é 
sim ou não.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente salientou que “este executivo permanente esteve completamente alheio a 
todo o procedimento concursal de Chefe da Divisão de Educação, Desporto, Ação Social e Juventude, 
bem com a todos os concursos de pessoal. O único parecer que temos, e é da nossa 
responsabilidade, é este parecer sobre o Sr. Dr. Ricardo Pinto. Tudo o resto, da avaliação dos 
concorrentes a Chefe desta Divisão, está na mão do próprio júri. O que está dito foi feito com base na 
legislação, fundamentado pelos nossos serviços jurídicos, bem como parecer da ANMP e CCDR.” ------   
 ----------- A Sra. Presidente ausentou-se da reunião, sendo 11h56. -------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse “solicito novamente que, de imediato ou até ao fim 
da reunião, me seja facultada cópia desses dois pareceres para que eu tenha conhecimento do seu 
conteúdo. Segundo as palavras da Sra. Presidente, os pareceres que são invocados são facilmente 
consultados. Estranho nunca nos ter sido entregue uma cópia.” ----------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luísa Luís disse que “o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tem cópia. 
Pelos vistos, tem conhecimento do seu conteúdo mas não tem cópias.” ------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho salientou que “só tive conhecimento da carta do Sr. Dr. 
Ricardo Pinto ontem.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa referiu que “a pessoa em causa tem que tomar uma 
decisão na sua vida.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De seguida o Sr. Vereador Mário Godinho salientou que “O Sr. Dr. Ricardo Pinto sabe que os 
dois cargos são incompatíveis, e todos nós sabemos que ele sabe que o são.” --------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa frisou que “o Sr. Dr. Ricardo Pinto pediu um parecer. 
Agora já existem dois, pelo que lhe deverão dar cópia, sob ofício, para que se pronuncie num prazo de 
10 dias.”  
 ----------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luísa Luís, fazendo uso da palavra, disse que “dado que hoje é 
entregue o relatório da Feira de Todos os Santos, não quero deixar passar o que foi referido pelo Sr. 
Vereador Dr. Fernando Serpa, em algumas reuniões atrás, relativamente a este assunto, referindo a 
falta de coerência deste executivo. Assim, convém relembrar que na reunião de Câmara de 25 de 
outubro de 2013, foi proposto pelo executivo permanente (CDU) a realização de “Feira Franca”, não 
tendo a mesma proposta sido aprovada pela vereação não permanente.-----------------------------------------  
 -----------  A Sra. Presidente foi, na referida data, questionada pelo Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto em 
relação a como seria nas próximas Feiras, tendo a Sra. Presidente respondido que “não temos ideia de 
continuar com a Feira Franca. Pretendemos melhorar o espaço, dando melhores condições aos 
feirantes e utentes.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo “este executivo permanente teve a 
deslealdade de fazer um comunicado logo na reunião de Câmara seguinte.” -----------------------------------  
 -----------  Continuou a Sra. Vereadora Eng.ª Luísa Luís dizendo que “lamentavelmente, este ano, o 
executivo permanente foi apelidado de ter falta de coerência, por não propor novamente a Feira 
Franca. Ora atentos ao sucedido um ano atrás, é fácil deduzir porque não foi proposta, dado que este 
executivo efectivamente procedeu ao melhoramento do espaço, incluindo as casas de banho e 
balneários. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ----------- Isto é o que se chama coerência de palavras e actos, que pelos vistos é de difícil aceitação e 
compreensão.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Fazendo uso da palavra a Sra. Vereadora Maria da Graça Neto disse que “tudo o que nós, 
PS e PSD, perguntamos é entendido como desconfiança.” -----------------------------------------------------------   
 ----------- Interveio a Sra. Vereadora Eng.ª Luísa Luís dizendo que “porque geralmente as perguntas 
tendem a colocar em questão as nossas ações e palavras. Em resposta ao Sr. Vereador Dr. Paulo 
Pina, sobre o assunto dos Acordos de Cooperação no âmbito da Medida Vida Ativa penso que se está 
a referir aos assinados no Centro de Estudos Luso-Árabes. Só nos pediram o espaço e para estarmos 
presentes, unicamente. É uma medida do IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional. ----------  
 ----------- Quanto ao projecto “Help-Portrait”, todas as pessoas lá podem ir. São penteadas e 
maquilhadas para servirem de modelos fotográficos e depois são-lhes dadas as fotos (com a sua 
imagem antes e depois). Mas qualquer pessoa lá pode ir, não são só os necessitados. Há pessoas que 
vêm realmente através da Ação Social.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Continuou a Sra. Vereadora informando que “no que toca aos auto caravanistas, o Sector de 
Turismo já fez ações de sensibilização junto dos mesmos, para o facto de colocarem calços e 
estendais, sem o poderem fazer. Ora isto dá aso a que a GNR possa intervir para que saiam do local. 
É permitido estacionar durante 72 horas, mas não pôr estendais nem calços.” ---------------------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão Jurídica e Administrativa, também presente na 
reunião, salientou que “o que está a ser criado é uma estação de serviço para que durante essas 72 
horas tenham acesso à mesma. Não está a ser criado um parque de auto caravanismo.” -------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara atendeu o seguinte munícipe que apresentou o seu assunto: -----------------------------  
 ----------- Munícipe: Ilídio Tavares Varela. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Alargamento de horário do estabelecimento “Dreams Bar”, explorado pelo 
munícipe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  O Sr. Ilídio Varela iniciou a sua intervenção dizendo “há muito tempo que tento resolver a 
situação do pedido de alargamento de horário do estabelecimento que exploro, pois pedi para o ano 
inteiro. Normalmente o estabelecimento funciona até à meia-noite. ------------------------------------------------  

 ----------- Abro às 20h00, ora não tem sentido funcionar só durante quatro horas, perante tanto 
investimento que fiz. Foi-me concedido o alargamento de horário unicamente para o Verão e épocas 
festivas, até às 04h00. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- A Sra. Presidente disse “então o Sr. Varela fez um pedido para todos os dias do ano. O Sr. 
terá agora que apresentar nesta Câmara Municipal um outro pedido para os dias comuns, propondo 
um horário, sendo este depois sujeito a parecer da Junta de Freguesia de Armação de Pêra e posterior 
deliberação camarária. Acontece que, realmente o Sr. requereu o alargamento para todos os dias do 
ano, mas a análise da Junta não mereceu concordância, tendo sido deliberado em reunião de Câmara 
só para o Verão e épocas festivas.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O munícipe diz que entregou um pedido há um mês. -------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente informou que “vamos ver como está esta situação. Espere então pela 
nossa deliberação.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O munícipe salientou que “na Rua dos “Bares”, todos os bares têm horário de encerramento 
às 4h00. Unicamente o meu é que encerra às 00h00.” -----------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente disse que “vou averiguar pois, se for assim, não está justo.” ---------------------  

 ----------- O munícipe referiu que “têm havido muitas reclamações, mas já investi num isolamento 
acústico e em segurança que tenho à porta.” -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “o Bar não tem tido assim 
tantas reclamações como o Sr. Varela pensa que teve, houve reclamações sim referentes à rua. Pelo 
investimento que fez, conclui-se que é uma pessoa que vai gerir a actividade e não quer problemas. 
Os bares normalmente funcionam até às 4h00, conforme estipulado na Lei. Desejo que o seu 
investimento tenha retorno e agradeço que o tenha feito em Armação de Pêra.” -------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa sugeriu que “o munícipe vá à Junta de Freguesia com 
uma cópia do requerimento e peça o parecer à Junta de Freguesia, entregando depois aqui o 
requerimento com o parecer, não vinculativo da Junta de Freguesia.” ---------------------------------------------  



 
 

 

 ----------- O munícipe disse que “há um mês que pedi, por email, uma reunião com o              Sr. Mário 
Godinho, mas nunca fui ouvido sobre este assunto. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estando mais dois munícipes na sala, a Sra. Presidente perguntou-lhes se queriam intervir, 
tendo os mesmos dito que não. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, EM PRÉDIO RÚSTICO 
SITO EM BARRADA DA FONTE, GREGÓRIOS, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------  
 ----------- REQUERENTE: Kevin Raymond Howes.  ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, ofício do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Loulé e parecer da Comissão da Reserva Agrícola do Algarve, bem como plantas, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, tomar conhecimento da informação e transmitir a 
mesma ao Ministério Público, junto ao TAFL de Loulé. O Sr 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
ALOJAMENTO LOCAL, EM MONTE NORA, FRANQUEIRA, SILVES.  -------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Monte Nora – Construções, 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 E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E 
CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO, EM PRÉDIO SITO NO MALHÃO, ALCANTARILHA.  --------  
 ----------- REQUERENTES: Ivor Colin Mawson e Karen Lorraine Mawson. ---------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionamentos da 
deliberação de Câmara de 11 de junho de 2014, e aceitar os projectos das especialidades. ---------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE COLOCAÇÃO DE CABINE DE COBRANÇA, DE APOIO 
AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SITO NA RUA D. JOÃO II, ARMAÇÃO DE 
PÊRA. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Bentes Costa, Lda.. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística e ofício da Galp Energia, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, considerar viável a colocação da cabine de cobrança 
na Rua D. João II em Armação de Pera, com os votos favoráveis do executivo permanente, os votos 
contra dos Srs. Vereadores do PS e abstenção dos Srs. Vereadores do PSD. ----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS, A 
CONSTRUÇÕES LOCALIZADAS NO SÍTIO DAS CORTES, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----  
 ----------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines. -------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário do imóvel, nos termos 
conjugados das disposições constantes do DL 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 
posteriores, do RGEU e do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, para, no prazo de 60 
dias, proceder à realização das obras necessárias tendentes a colmatar as deficiências com 
constantes no Auto de Vistoria. Dar conhecimento ao reclamante. -------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS, A 
PRÉDIO SITO NO N.º 88, DA RUA CÂNDIDO DOS REIS, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------  
 ----------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines. -------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário do imóvel, nos termos 
conjugados das disposições constantes do DL 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 
posteriores, do RGEU e do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, para, no prazo de 60 
dias, proceder à realização das obras necessárias tendentes a colmatar as deficiências com 
constantes no Auto de Vistoria. Dar conhecimento ao reclamante. -------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS, A 
PRÉDIO SITO NA RUA RAMIRO DA GRAÇA CABRITA, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------  
 ----------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines. -------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário do imóvel, nos termos 
conjugados das disposições constantes do DL 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 
posteriores, do RGEU e do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, para, no prazo de 60 
dias, proceder à realização das obras necessárias tendentes a colmatar as deficiências com 
constantes no Auto de Vistoria. Dar conhecimento ao reclamante. -------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE TALUDE, 
EM PRÉDIO SITO NA RUA TEÓFILO FONTAINHAS NETO, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES.-----  
 ----------- REQUERENTE: Jardim Escola João de Deus. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística e Auto de Vistoria da Comissão de 
Vistorias, de que se anexa fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE IMÓVEIS DEGRADADOS, SITOS NO LARGO DA CRUZ, 
NA RUA DA ESTALAGEM E NA RUA DR. BERNARDINO RAMOS, EM SÃO MARCOS DA SERRA. ---  
 ----------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de São Marcos da Serra. ------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar a notificar o proprietário do imóvel, nos 
termos conjugados das disposições constantes do DL 555/99, de 16 de dezembro, na redacção em 
vigor, do RGEU e do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, para, no prazo de 60 dias, 
proceder à realização das obras necessárias a colmatar as deficiências constantes do Auto de Vistoria  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DO 
ESTABELECIMENTO SNACK-BAR “CAFÉ ACADÉMICO”, SITO NA RUA CÂNDIDO DOS REIS, 
N.º48, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, DAS 24H00 PARA AS 04H00. -------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sónia Isabel Silvestre Cabrita. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Taxas e Licenças, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar o alargamento do horário de 
funcionamento pretendido, devendo ser salvaguardado o respeito pelo direito ao descanso dos 
moradores da zona envolvente, de acordo com o parecer da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de 
Messines. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS COM AS ENTIDADES DETIDAS OU 
PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO DE SILVES – APLICAÇÃO DO JUSTO VALOR. ------------------------   
 ----------- Presente informação dos serviços de Auditoria, Controlo Interno e Património, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação e proceder nos 
termos da mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ACORDO DE PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO 
DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE SILVES, PARA COM O NOVO BANCO (ANTERIOR BANCO 
ESPÍRITO SANTO), NO ÂMBITO DOS PROCESSOS JUDICIAIS 508/11.3 E 237/10.4 DO TRIBUNAL 
JUDICIAL DE SILVES – “VIGA D’OURO”. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  



 
 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o acordo de pagamentos, nos termos e 
para os efeitos constantes da informação. ---------------------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - REGIME 
DE COMPROPRIEDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 54º DA LEI 91/95, DE 2 DE SETEMBRO, COM 
AS ALTERAÇÕES POSTERIORES, SOBRE O PRÉDIO MISTO, SITO EM VALE FIGUEIRA, SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES, INSCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE 
SILVES SOB O N.º 8563/20000704. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Eduardo Jorge Rodrigues Cabrita e Maria José Cristina Rosa. -----------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o parecer jurídico e certificar em 
conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - REGIME 
DE COMPROPRIEDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 54º DA LEI 91/95, DE 2 DE SETEMBRO, COM 
AS ALTERAÇÕES POSTERIORES, SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM VALE FIGUEIRA, SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES, INSCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE 
SILVES SOB O N.º 8565/20000704. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Eduardo Jorge Rodrigues Cabrita e Maria José Cristina Rosa. -----------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o parecer jurídico e certificar em 
conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE OS 
MUNICÍPIOS DE PALMELA E DE SILVES, COM VISTA A POTENCIAR A ATRATIVIDADE DOS DOIS 
DESTINOS TURÍSTICOS NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL. --------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o teor do Protocolo de Cooperação 
entre os Municípios de Silves e Palmela, mandatando a Sra. Presidente para a assinatura do mesmo. -  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 27.------------------------  
 ----------- Presente proposta da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ---   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com 3 votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração orçamental. Os Srs. Vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. -------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º25.  
 ----------- Presente proposta da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ---   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com 3 votos a favor, do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração às Grandes Opções do Plano. Os Srs. Vereadores do PS e do PSD 
abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 
termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo treze horas e trinta minutos e nada mais havendo a tratar foi, pelo Sr. Vice-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.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  


