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 ------------------------------------------------------ ATA Nº 7  -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- ------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA -----  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2014  ------------------  
 ---------- Aos dezanove dias do mês de Fevereiro 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, 
Dra Luísa Luís, Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da 
Graça de Madeira Neto e Dra. Ana Cristina Sousa. ---------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Sr. Vereador Dr. 
Fernando Serpa, que se fez substituir pela Sra. Vereadora Dra. Ana Cristina Sousa, que lhe 
seguia sucessivamente na lista. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. Dra. Dina Paula Correia Baiona, Directora do Departamento de 
Administração Geral 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 4.327.057.06 € (quatro milhões, trezentos e vinte e 
sete mil e cinquenta e sete euros e seis cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 
411.986,83 € (quatrocentos e onze mil, novecentos e oitenta e seis euros e oitenta e três 
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi aprovada a acta Nº 06 da reunião ordinária de Câmara realizada a 12 de fevereiro 
de 2014.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente Rosa Palma deu início à reunião e propôs a alteração da ordem de 
trabalhos, tendo começado por apresentar o pedido de suspensão de mandato do Sr. 
Vereador Rodrigo Manuel Lamim das Neves, nos termos e para efeitos do disposto na alínea 
a) do n.º 3 do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção introduzida 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, através do qual solicitou a suspensão do seu 
mandato, por um período compreendido entre o dia 14 de fevereiro e o dia 15 de agosto de 
2014, por motivos de saúde. --------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio lamentando, “a situação da suspensão do 
mandato de Sr. Vereador Dr. Rodrigo Lamim pelas razões que conhecemos, sem 
menosprezar o trabalho da Sra. Vereadora Dra. Maria Luisa Luís, e esperamos que ele sinta 
coragem para a 15 de Agosto do corrente ano, regressar e continuar a fazer um bom trabalho 
e que até lá se recomponha.” -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra dizendo “tenho acompanhado o 
problema do Dr. Rodrigo Lamim e, o que mais me preocupa é a sua saúde e a da sua família 
e disse-lhe que teria todo o nosso apoio. Em agosto desejamos que seja ele a fazer uma 
auto-avaliação e, entre o Dr. Rodrigo Lamim e a organização do PCP, decidiremos quanto ao 
seu regresso.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Posto à votação o pedido de suspensão foi deliberado, por unanimidade, aceitar a 
suspensão do mandato pelo período pretendido. ------------------------------------------------------------  
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 ---------- Estando presente a candidata imediatamente a seguir na ordem de precedência da 
lista apresentada pela CDU (Coligação Democrática Unitária) para a Câmara Municipal, de 
acordo com o n.º1, do art.º 79.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, Dra. Maria Luisa 
Medeiro Conduto Luís, portadora do Cartão do Cidadão n.º9868132, após ter prestado 
juramento, foi a mesma empossada, encontrando-se o membro de pleno direito para o 
exercício das suas funções enquanto Vereadora Permanente, a tempo inteiro da Câmara 
Municipal de Silves”. -------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Luisa Luís tomou a palavra e declarou que “irei desempenhar 
o cargo com a legitimidade que me confere. Vou desempenhar e dar o meu melhor como 
sempre o fiz, na minha vida profissional e não só, e contarei com todos vós para 
desempenhar da melhor forma as minhas funções.” -------------------------------------------------------   
 ---------- Seguidamente passou-se à apresentação dos esclarecimentos solicitados pela 
vereação não permanente: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1) Quanto ao processo de insolvência da Fábrica do Inglês e assuntos 
correlacionados: a) o Grupo Nogueira estabeleceu um acordo com o Banco BIC em Junho de 
2013, relativamente ao pagamento das prestações do empréstimo contraído pelos ex-
trabalhadores da empresa ALICOOP (Soc. Coop. Produtos Alimentares do Algarve) ao BPN 
(Banco Português de Negócios). ---------------------------------------------------------------------------------   
-----------b) A Câmara Municipal de Silves não constituiu mandatário forense, relativamente ao 
processo de insolvência da Fábrica do Inglês, mas o Gabinete de Apoio à Presidência, 
mantém contacto permanente e directo com o Administrador de Insolvência, acompanhando o 
desenrolar do processo e marcando presença nas diligências que sejam relevantes. ------------  
----------c) Quanto ao acervo do Museu da Cortiça, o mesmo já foi inventariado, e a Câmara 
Municipal de Silves tem rubrica orçamental com verba adequada, para adquirir o espólio, e a 
aquisição será feita logo que a comissão de credores decidir alienar o dito espólio.---------------   
---------- d) A pedido do Administrador de Insolvência, o acervo documental, o qual integra o 
espólio do Museu da Cortiça, encontra-se no Arquivo Distrital de Faro, evitando assim o seu 
abandono e deterioração, até à realização da alienação do espólio, sendo então nessa altura 
devolvido ao Museu. -------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 2) O Grupo Intermaché reuniu-se com a autarquia em novembro de 2013, tendo 
informado de que iria realizar obras no interior da Loja Pequena em Messines, até finais de 
fevereiro de 2014 e iniciar as obras para o novo empreendimento até finais de maio de 2014. 
A autarquia não vê qualquer impedimento que impeça a realização das mesmas dentro do 
período indicado. O único apontamento que a autarquia tem relembrado aos responsáveis do 
Grupo é a readmissão dos ex-trabalhadores da loja encerrada.” ----------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente dando continuidade à ordem de trabalhos convidou e informou que, 
“irá haver um debate “ A Interioridade e Desenvolvimento” em São Marcos da Serra a 22 de 
fevereiro de 2014; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Na Biblioteca, irá haver uma tertúlia com João Afonso (neto do cantor Zeca Afonso), 
na sexta-feira (21/02/2014), e Sábado à noite iremos para o Teatro Mascarenhas Gregório. ---   
 ----------  Ontem deslocamo-nos a Lisboa, e tivemos uma reunião com a CP (Comboios de 
Portugal), para verificar a possibilidade de o comboio parar em São Marcos da Serra, 
atendendo à população que lá reside e ao facto de desde sempre terem tido comboio na 
localidade. Pedi a ponderação de parar pelo menos duas vezes por semana e transmiti que 
consultaria a população para definir os dias da semana. --------------------------------------------------  
 ---------- Um outro pedido foi o de conseguir outro comboio em São Bartolomeu de Messines 
da parte da tarde, para possibilitar as deslocações a Faro. -----------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao transporte rodoviário, e faltando ligação da Estação de Silves à 
cidade, bem como questões de segurança que se levantam, já solicitamos uma reunião com a 
EVA. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo, “será bom verificar a 
possibilidade de um novo transporte rodoviário às 7h10 de Armação de Pêra para Silves, 
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ficando actualmente os alunos na rua, enquanto a Escola Secundária de Silves não abre. 
Peço também que a paragem dos autocarros escolares seja feita junto da Escola Secundária 
e não junto da Fissul, como agora se verifica.” ---------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra e continuando referiu que, “em relação a São 
Marcos da Serra existe apenas um transporte da EVA, às 7h30, mas como também 
transporta os alunos, vem sempre cheio e os alunos esperam na rua junto da Escola de 
Messines. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação à Globalgarve, já ponderaram? A firma, transmitiu-me que se 
comprometia a assegurar o site da Câmara Municipal.” ---------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio questionando, “o sector da informática, 
bem como o GIRP (Gabinete de Informação e Relações Publicas), já se pronunciaram? Era 
importante que os serviços fossem ouvidos e que nos fosse facultado, por escrito, a sua 
informação. Será que se justifica, que os serviços da Globalgarve assumam a prestação de 
serviços, quando existe nos nossos serviços, pessoal com capacidade técnica reconhecida, 
que pode assegurar? A falta de qualidade de prestação de serviços da Globalgarve não se 
deveu a qualquer incumprimento por parte da Câmara Municipal e, por isso, não devemos ser 
agora penalizados.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente, retomou a palavra e continuando disse que “em relação ao apoio 
ao plano de recuperação da empresa, existem vários municípios que já disseram que sim. 
Considero pertinente o que o Dr. Rogério Pinto disse, e irei encaminhar tudo o que foi dito aos 
serviços para se pronunciarem.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio novamente dizendo que “consideramos 
que o executivo que têm competência para isso, assumirá o que tiver por entender e nós 
acompanharemos qualquer que seja o sentido da decisão. Politicamente a Sra. Presidente 
Rosa Palma, assumirá o que entender por bem.” -----------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente, assumiu a palavra e informou que, “na passada segunda-feira, 
houve uma reunião na CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional) com 
a presença do Sr. Ministro de Estado Dr. Miguel Poiares Maduro e o Sr. Secretário de Estado 
Dr. Manuel Castro Almeida, onde foram apresentados os eixos das candidaturas ao FEDER 
(Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) e ao FSE (Fundo Social Europeu). Foi feito 
um estudo sobre o levantamento das lacunas da nossa região, bem como das assimetrias do 
Algarve. Mas os eixos apresentados não dão resposta aos problemas expostos, como o grave 
problema de desemprego que se concentra na faixa etária dos jovens. Mas o nosso Governo 
não conseguirá uma verba para que os nossos jovens possam encontrar emprego em 
Portugal? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Outra questão colocada por mim, foi o facto de a Direcção Regional de Educação não 
ter poderes, e o fechar de várias tesourarias, extensões de saúde e centros da Segurança 
Social, onde está o descentralismo que defendem?  -------------------------------------------------------  
 ---------- Estão sim com o enfoque de reforçar os poderes decisórios entre as CIMI’S 
(Comunidades Intermunicipais). Há um intuito de esvaziamento total do poder decisório dos 
municípios, o que aponta para a agregação de municípios.  ---------------------------------------------  
 ---------- Hoje temos, em Silves, o Sr. Secretário de Estado das Florestas e do 
Desenvolvimento Rural, Dr. Francisco Gomes da Silva, que está em visita ao Centro 
Reprodutivo do Lince Ibérico. -------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  Por fim, a Sociedade de Instrução e Recreio de São Bartolomeu de Messines para 
comemorar o seu 186.º aniversário, inaugura uma Exposição Fotográfica e Documental 
intitulada “Sociedade 85, Momentos da História da Sociedade, e realiza um apontamento 
poético-musical, dinamizado pela Biblioteca Municipal de Silves - Grupo Voluntário de Leitura.             
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério iniciou a sua intervenção dizendo que “ relativamente à 
inauguração do campo de futebol de Armação de Pêra, recomendo que a Sra. Presidente não 
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chegue atrasada tal como noutras situações aconteceu. E se não houvesse um esforço 
daquela gente ligada à terra, a inauguração tinha sido um fiasco, porque não houve uma 
preparação cuidada. Aquando dos discursos, a atitude da Sra. Presidente, tal como as 
pessoas me disseram, era a de pôr em causa o que estavam a dizer quando discursavam. ----  
 ---------- Relembro que muitas obras em Armação de Pêra e noutros sítios do concelho, não 
foram inauguradas com o formalismo de se colocar uma placa como esta inauguração teve. E 
relembro também que falta resolver a zona envolvente ao campo. -------------------------------------   
 ---------- Um outro problema tem a ver com a iluminação exterior resolvida provisoriamente 
através da colocação de geradores, mas agora corre-se o risco de eles serem roubados 
durante a noite. Deveriam ser feitas estruturas para o evitar. O acesso aos 
termoacumuladores tem que ser feito com botas de borracha porque atrás dos balneários, 
junto da vedação, está um autêntico lamaçal. Neste momento o Clube de Futebol “Os 
Armacenenses” está a ter um custo com os geradores para suportar a iluminação quer das 
instalações do campo quer das que fazem parte da estrutura de todo o equipamento. 
Proponho que enquanto a luz não estiver ligada, o gerador seja abastecido com recurso à 
viatura da Câmara Municipal para que o clube não tenha um gasto diário de cerca de 60€/80€ 
(sessenta a oitenta euros), durante o período da noite. Peço que a ligação da corrente 
eléctrica seja tratada o mais urgente possível, assumindo a autarquia os custos como o faz 
noutras situações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Lamento ainda o facto de a autarquia não ter sido representada no jantar que se 
seguiu à inauguração. Aliás, as pessoas têm dito que não se faz representar noutros 
eventos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  A Sra. Presidente tomou a palavra e referiu que “relativamente à inauguração do 
campo de futebol de Armação de Pêra, a data foi marcada pelo próprio Clube de Futebol “Os 
Armacenenses”, independentemente da agenda da própria Presidente. Para esse dia já 
haviam outros compromissos marcados mas, para que não houvesse falha da nossa parte, 
avisamos com antecedência de que iriamos chegar atrasados. Também houve avisos 
meteorológicos que recomendavam às pessoas que não saíssem de casa no período em que 
ocorreu a inauguração. Volto a dizer que não fomos tidos nem achados, nem na escolha da 
data nem para o programa da inauguração. Apenas foi-nos dado conhecimento e estamos a 
falar do estádio municipal de Armação de Pêra. -------------------------------------------------------------  
 ---------- Durante a inauguração, posso dizer que ouvi com muita clareza todas as 
intervenções e não fiz comentários sobre ninguém, mas apelo para que reflicta sobre o que se 
disse da Presidente e exijo respeito. Aquele não era o momento para se dizer o que foi dito 
num momento de inauguração. A minha intervenção já feita foi mudada totalmente, face às 
intervenções anteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Se o campo do Clube de Futebol “Os Armacenences”, agora campo municipal de 
Armação de Pêra, foi feito segundo aquele “projecto” que ali está, também não fui eu a 
responsável. Não fui eu que comprei 2.000€ (dois mil euros) em contentores e bancadas 
amovíveis, para aquilo que foi projectado enquanto complexo desportivo. Quem projectou foi 
quem cá esteve antes e não eu e sempre demonstrei e deixei bem claro que não concordava 
com ele. Como na altura se estava à beira de eleições em Silves, foi feita a compra dos 
contentores em junho. Eu estou cá há três meses e, anteriormente, foi assinado um protocolo 
em que o Clube de Futebol “Os Armacenences”, assumia a responsabilidade da edificação do 
estádio municipal de Armação de Pêra e eu questionei o Dr. Rogério Pinto, Presidente da 
Câmara na altura, ao que me disse que sim, foi o que eles quiseram. --------------------------------  
 ---------- Não considero um enaltecimento a colocação da placa com o meu nome. Se alguém 
aqui tem que pensar nas palavras que usou, não fui eu. Se havia miúdos a jogar enlameados, 
houve quem durante dezasseis anos nada fez. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Concordo plenamente que seja uma necessidade do Clube de Futebol “Os 
Armacenences”, que tenha um campo de futebol em condições para jogar, mas não defendo 
a forma como se atingiu. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  Senti-me naquela inauguração, e atendendo às intervenções ali tidas, que por serem 
habitantes de Armação de Pêra, me colocaram numa situação como se eu não gostasse de 
Armação de Pêra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Eu estou aqui a representar todo o concelho, do mais simples ao de maior posição. 
Apelava para que, se existe alguém que tenha que reflectir sobre as suas intervenções são as 
pessoas que discursaram antes. Foram ditas coisas em que deve haver cautela de quem é a 
responsabilidade. A forma como foi aproveitado o momento, não foi o mais correcto. É uma 
recomendação para si Dr. Rogério Pinto sobre a intervenção que fez e sobre as dos outros 
dois elementos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra dizendo, “ sabia que esta situação 
dos discursos ia suceder, pois sempre estive neste processo, que apanhamos em 
andamento. Gosto muito de Armação de Pêra e do Clube de Futebol “Os Armacenences”, e 
tive o cuidado de, em tempo útil, telefonar ao seu Presidente dizendo-lhe, que a Câmara 
Municipal iria fazer o convite com ambos os logotipos das entidades. E ele disse-me que já 
tinha o programa feito mas nós dissemos que isso acompanharia os nossos convites. Ora 
fomos surpreendidos com o convite só com o logotipo do Clube de Futebol “Os 
Armacenences” e não nos enviaram o programa. -----------------------------------------------------------  
 ---------- Sobre a placa, a Sra. Presidente da Câmara não queria e foi iniciativa minha, porque, 
enquanto Presidente, tem direito a ter o seu nome aquando da inauguração de um 
equipamento. É da praxe, é normal que assim seja. --------------------------------------------------------  
 ---------- Sobre a intempérie referida pela Sra. Presidente, havia uma probabilidade de mais de 
noventa porcento de que iria suceder e estabeleci contacto com o Clube de Futebol “Os 
Armacenences”, e propus a hipótese de se alterar a data, aceitando-se tudo o que o clube 
quisesse. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Na data da inauguração, havia três eventos à mesma hora e prescindimos de dois, 
para estarmos presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A atitude do actual executivo foi a mais correcta dentro de todo este processo. ---------    
 ---------- Em relação à intervenção do Dr. Rogério Pinto no dia da inauguração, eu vi logo que 
isto iria acontecer, tendo em conta o que aconteceu com os convites e o programa, e, quando 
faz um discurso de elogio à Dra. Lizete Romão, está a dizer indirectamente que os 
vereadores da CDU e do PS, estiveram contra. -------------------------------------------------------------  
 ----------  Nós vamos aprendendo como em tudo na vida e, enquanto autarca durante vinte 
anos, isto nunca aconteceu e deixou-me triste. Se o actual executivo fosse mais rígido 
dizendo que eram eles que faziam o programa e o convite e não o Clube de Futebol “Os 
Armacenences”, se calhar era o melhor caminho.  ----------------------------------------------------------  
 ---------- Sempre falei abertamente com as colectividades e “falsos fantasmas preocupados”, 
que andam aqui.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra referindo que “sobre esses 
pormenores dos convites e programa estou completamente por fora e o que eu acho é que se 
o Dr. Rodrigo Lamim estivesse ao serviço, teria mais tempo para acompanhar estas coisas. --   
 ---------- Se as coisas tivessem sido mais faladas e mais participantes, as coisas teriam sido 
de maneira diferente. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  Não acredito que haja má fé. Não foi culpa deste executivo a existência de atletas 
naquele espaço (antigo campo de futebol). Eu, enquanto autarca, também levei nas orelhas 
sobre a minha responsabilidade na resolução dos problemas da falta de condições do campo 
de futebol. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Será que alguém se dirigiu ao Clube de Futebol “Os Armacenences” para tratar da 
inauguração? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Quanto às bancadas, não foram compradas para lá, mas sim para os serviços da 
autarquia, nos locais onde seriam necessárias e daí serem amovíveis, e não como a Sra. 
Presidente falava numa bancada em alvenaria!” ------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Sra. Presidente interveio dizendo, “Considero que parece que temos uma 
característica de seleccionar parte do que ouvimos. Ora o Sr. Vereador Mário Godinho, referiu 
os contactos com o Clube de Futebol “Os Armacenences”, para agilizar as coisas e o Dr. 
Rogério Pinto, disse que houve falta de diálogo pela falta do Dr. Rodrigo Lamim. É bom que 
ouçamos as partes todas e não selectivamente. -------------------------------------------------------------    
 ---------- Recordo também os super balneários que foram comprados pelo anterior executivo e 
que estão a dar problemas pois não satisfazem as exigências da Federação de Futebol. -------  
 ---------- Termino voltando a referir que houve um protocolo com o Clube de Futebol “Os 
Armacenences” e a Câmara Municipal assinou-o.” ---------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Cristina Sousa tomou a palavra referindo, “em primeiro lugar 
eu sou Armacenense a cem porcento, em segundo, também pedi de porta em porta para o 
“Armacenense” e em terceiro, não concordo com o que ouvi. -------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao comportamento da Sra. Presidente, quem lhe disse a si Dr. Rogério 
Pinto, viu mal. Estava ao pé da Sra. Presidente e o que vi, foi a Presidente manifestar na cara 
algumas reacções em função do que ouviu. E eu também o faria, se fosse comigo. --------------    
 ---------- Não reconheço nem o tempo, nem o local. E não concordo com a compra da praia 
sendo uma coisa pública. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Não me revi nos discursos nem era altura para dar recados. Senti-me mal na forma 
como recebemos a Câmara Municipal e com o que foi dito. Uma das coisas que o Dr. 
Fernando Serol disse foi os vários telefonemas que teve com a Câmara Municipal. --------------  
 ---------- Poderia ser um momento de festa, mas houve um momento de crispação que poderia 
ter sido perfeitamente evitado. Não há que pôr as pessoas contra a Câmara Municipal e 
alimentar este tipo de conversas.” -------------------------------------------------------------------------------  
   -------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo, “ os discursos foram no sentido 
contrário ao que deveriam ter sido e senti-me um pouco incomodado pela chuva e pela forma 
como os discursos foram feitos. O importante era salientar o que estava feito, aquela estrutura 
e a ligação que as duas entidades vão ter no futuro. -------------------------------------------------------  
 ---------- Espero que haja bom senso e é mais importante, discutirmos e chegarmos a 
consensos do que acontecer o que aconteceu, num lugar daqueles. Não abona a favor das 
instituições nem das pessoas que intervieram. Penso que deveremos deixar nessas ocasiões 
uma imagem de humildade porque guerras não fazem sentido e não foi para isto que nos 
elegeram.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra e disse, “ quanto aos 
comentários, o Dr. Rogério Pinto, não ouviu mas alguém lhe disse. Quanto aos discursos, 
qualquer dos intervenientes fez críticas à Câmara Municipal, mas logicamente à anterior. ------  
 ---------- O momento em que a Sra. Presidente terá sido tocada foi no apoio à Dra. Lizete 
Romão, dito pelo Dr. Rogério Pinto, o que, indirectamente, significaria que os restantes 
vereadores estavam contra. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Recordo a entrevista dada pela Sra. Presidente ao jornal “Terra Ruiva”, quando 
referiu o Dr. Rogério Pinto e daí nós, oposição, termos dito de seguida, que não nos revemos 
em guerras.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  A Sra. Presidente interveio esclarecendo, “ eu só disse que havia intervenções de 
uma pessoa porque ela tinha pedido uma compilação das minhas intervenções enquanto 
vereadora da oposição e só referi o nome no fim.” ----------------------------------------------------------  
 ----------  A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto, retomou a palavra e prosseguiu 
dizendo, “penso que outra postura da Sra. Presidente seria melhor.” ----------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho interveio dizendo “ não é por acaso que o Dr. Serol 
disse o meu nome porque é para atacar a Sra. Presidente, mas nós grupo, estamos 
preparados para esta luta nos próximos quatro anos.” -----------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra e alertou para “os sinais de 
vandalismo nos contentores que estão no Estádio Municipal de Silves. ------------------------------  
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 ---------- Recordo que depois da reunião foi decidida a limpeza do campo das “Gaivotas” pela 
Câmara Municipal, para não deixar as instalações abandonadas. Para quando? ------------------  
 ----------  E em relação à vacaria de São Bartolomeu de Messines, já houve resposta da 
DRAPAlgarve (Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve)?” ao que a Sra. 
Presidente respondeu que “ainda não veio resposta apesar de já termos solicitado mais do 
que uma vez.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto questionou, “e em relação às autocaravanas?” ao 
que a Sra. Presidente esclareceu que “o projecto do Eco-Ponto está a ser feito; também já 
foram feitas duas acções de sensibilização junto das autocaravanas estacionadas junto às 
Piscinas. Estamos a fazer dois suportes em acrílico para indicar outros locais de 
estacionamento para autocaravanas.” --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto continuou questionando, “e quanto à listagem da 
utilização dos autocarros camarários e critérios de atribuição solicitados? ---------------------------  
 ---------- Já está a ser aplicado herbicida nos jardins?” ao que o Sr. Vereador Mário Godinho, 
respondeu, “penso que começaram hoje em Armação de Pêra. Há duas freguesias que 
disseram que tinham meios para isso.” -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a intervenção questionando, “qual o apoio 
financeiro que os dois desfiles carnavalescos das duas entidades, uma em São Bartolomeu 
de Messines e outra em Armação de Pêra, vão ter, por parte da Câmara Municipal, para além 
do apoio logístico, já que isso foi um compromisso assumido quando viabilizamos o 
Orçamento de 2014? ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Nas comemorações dos 40 (quarenta) anos, do “25 de Abril”, o que é que a Câmara 
Municipal está a pensar fazer?” ao que a Sra. Presidente respondeu “está a ser trabalhado 
com a Assembleia Municipal e com as Juntas de Freguesia, para que haja um único 
programa comemorativo em que todas se insiram.” --------------------------------------------------------   
 ----------  O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra relembrando que “nos trinta e nove 
anos do “25 de Abril”, a Câmara fez “zero” em termos de comemorações. Até ao ano 
passado, as comemorações foram sempre feitas em conjunto com as Juntas de Freguesia. ---  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto ainda questionou, “sobre as bandeiras que 
costumam estar no castelo?” ao que a Sra. Presidente respondeu que “estavam velhas e vão 
ser substituídas.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra e perguntou, “ qual o montante 
de apoio financeiro ao “Al Teatro” enquanto companhia profissional de teatro? --------------------  
 ---------- Na auditoria aos serviços em curso, qual o ponto da situação do trabalho dos 
auditores e quem são? ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Finalmente, apresento algumas fotografias sobre a situação dos contentores do 
Estádio Municipal de Silves; o acesso à casa mortuária de Armação de Pêra e zona sul do 
campo de futebol de Armação de Pêra; a lama que escorre no troço de acesso ao Quintão; as 
péssimas condições de acesso aos termoacumuladores dos balneários do campo de futebol e 
a necessidade de protecção dos mesmos de actos de vandalismo; na rotunda da lota, falta os 
lemes do barco lá existente; necessidade de relocalização dos bancos públicos junto à 
Fortaleza que se deslocaram aquando do último vendaval em 6 de janeiro; falta de arranjo do 
tapume do loteamento “Banha & Viegas”; falta a recolocação dos sinais de “STOP”, e de 
“Sentido Obrigatório” na estrada de acesso à Via do Infante junto ao Algoz, ao pé do 
cruzamento para Pêra; falta de reposição de material no pavimento das estradas junto às 
bermas; falta de funcionamento de alguma sinalização luminosa, como por exemplo junto à 
localidade de Poço Barreto; a retirada de bandas sonoras desnecessárias; a limpeza da erva 
na área envolvente da EB1 do Enxerim; a necessidade de pavimentação do troço entre o 
Centro de Saúde de Silves e o Instituto Piaget havendo necessidade de esclarecer com os 
serviços qual a dominialidade dos terrenos localizados no Enxerim, e que foram cedidos em 
direito de superfície à Cooperativa de Habitação Che Silvense em Abril de 2000. -----------------   
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 ---------- E quanto ao arranjo da estrada municipal do Boião para a Azilheira?” ao que a Sra. 
Presidente tomou a palavra e esclareceu, que ”iremos fazer pequenos arranjos mas não a 
pavimentação daquela estrada.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tornou a intervir pedindo “que os serviços informem 
das intervenções feitas nos últimos anos na estrada do Boião para Azilheira. ----------------------  
 ---------- Em relação aos pedidos das Juntas de Freguesias, qual o grau de execução da 
resposta da Câmara Municipal?” ao que o Sr. Vereador Mário Godinho respondeu que “em 
relação a vários pedidos e dentro das nossas limitações, temos dado resposta em articulação 
com as respectivas freguesias.” ----------------------------------------------------------------------------------     
 ---------- A Sra. Presidente a este respeito interveio salientando que “pedi aos Presidentes das 
Juntas de Freguesia, nas reuniões que tenho tido, que me fizessem chegar, por ofício, os 
pedidos. O levantamento foi feito e foram tomados os procedimentos internos, acompanhando 
de perto a sua evolução como, por exemplo, a colocação de contentores, grelhas, tampas, 
etc. mas como existem aquisições que ultrapassam o valor do ajuste directo, levará mais 
algum tempo pois para isso temos que recorrer ao concurso público”. --------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio manifestando que “o actual Vice-
Presidente constitui uma mais valia para a articulação da Câmara Municipal com as Juntas de 
Freguesia.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Ana Cristina Sousa tomou a palavra chamando a atenção 
“para as pedras existentes junto à Fortaleza que foram arrastadas pelas ondas do último 
temporal, a necessidade de a Câmara Municipal intervir na praia de Armação de Pêra, pois 
existem muitos verdes junto às rochas e perto do Casino e na Rua Dr. Miguel Arriaga, em 
Armação de Pêra, existe um buraco enorme que é urgente ser reparado.” --------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra alertando “para as marés vivas 
cujos equipamentos existentes junto à praia, podem correr riscos e nós sempre demos apoio. 
Falo no bar “A Kubata” e no restaurante “Rocha da Palha”. Deverá ser dado um “aconchego” 
no areal junto aos apoios de praia que costumam, nesta altura do ano, ficar com falta de 
areia.” --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto interveio referindo que “em novembro 
passado falei da necessidade de desratização junto da Igreja dos Mártires da Pátria em 
Silves. O que já foi feito?” ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo que “em relação à proposta 
do Dr. Vereador Rogério Pinto sobre ser o município a custear o gasóleo dos geradores, da 
nossa parte, damos o nosso apoio desde que haja disponibilidade financeira e logística da 
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto às autocaravanas, a resolução do problema não se esgota com o ponto 
ecológico a construir pela Câmara Municipal. Haveria interesse para a Câmara Municipal que 
elas ficassem junto da cidade com recurso inclusive a parques privados. Aliás deveria haver 
um conjunto de soluções que pudesse responder ao problema. ----------------------------------------  
 ---------- Questiono se, em relação à ultrapassagem do prazo autorizado para a reconstrução 
das Piscinas, houve algum pedido de indeminização da parte da Câmara Municipal? ------------  
 ---------- Quanto à situação do Dr. Ricardo Tomé e à sua chefia da DPTIG (Divisão de 
Planeamento do Território e Informação Geográfica), a Câmara Municipal já tomou alguma 
decisão?” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra respondendo “quanto ao gasóleo, a nossa prática 
é de apoiar as colectividades e atendendo à ligação do vice-presidente com elas, vamos ver 
como podemos apoiar o Clube de Futebol “Os Armacenenses”. ----------------------------------------  
 ---------- Quanto às autocaravanas, não nos estamos só a cingir ao ponto ecológico. Houve 
também o interesse de um particular em edificar um parque com ponto ecológico no terreno 
em frente do Supermercado “Modelo”, mas a carta da REN (Rede Ecológica Nacional), 
impediu que se pudesse edificar. Junto da CCDR (Comissão de Coordenação de 
Desenvolvimento Regional), e apelando a direitos adquiridos, estamos a tentar ultrapassar 
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essa condicionante impeditiva pois a zona deixou de ser urbana. De igual forma temos 
sensibilizado os autocaravanistas através do nosso sector de turismo. -------------------------------  
 ---------- Quanto à reabertura das piscinas marcada para antes das eleições autárquicas, que 
acabou por não se verificar e que foi adiada para Outubro, demos conta que havia a 
necessidade de se fazer ajustes, em termos de cadernos de encargos e a necessidade de 
intervenção, que foi acordado entre os responsáveis pela obra e o próprio empreiteiro. Daí ter 
levado mais tempo. Na reunião tida com o empreiteiro, foi acordado um prazo máximo que foi 
cumprido: realizamos um ensaio nos tanques para verificar o escoamento normal da água e, 
atendendo ao período de férias escolares de Natal, entendemos reabrir em janeiro, para não 
ir contra o que estava feito. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao DPTIG, não temos chefe de divisão e tal não põe em risco a coordenação 
da revisão do PDM (Plano Director Municipal) porque temos outras divisões que não têm 
chefes e elas continuam a fazer o seu papel; o seu profissionalismo leva-as a isso. O Dr. 
Ricardo Tomé continua a ser o coordenador da revisão do PDM. --------------------------------------  
 ----------  Em comparação com as outras situações de chefia, referi na última reunião que esta 
situação era diferente pois quando eu tomei posse, ele já deveria ter entregue o relatório e 
ainda não o tinha feito. Os outros chefes agora nomeados, em regime de substituição, 
entregaram os relatórios atempadamente.” -------------------------------------------------------------------       

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LIGAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS,  
EM LOTEAMENTO SITO NAS GATEIRAS, TUNES. -------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: REAL & FERREIRA, UNIPESSOAL LDA, N.º 532/01. --------------------  
 ---------- Presente parecer jurídico do Sr. Dr. João Aires de Goes, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer 
jurídico e promover em conformidade. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – EXPOSIÇÃO RELATIVA A OBRAS DE URBANIZAÇÃO POR 
EXECUTAR, ALV. LOT. N.º2/89, SÍTIO DAS TAIPAS, 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, concordar com o teor da informação 
notificando-se o referente ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DO APOIO DE PRAIA COMPLETO 
COM EQUIPAMENTO ASSOCIADO, NA PRAIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA -------------------------  
 ---------- REQUERENTE: PRAIA DA COVA REALIZAÇÕES TURÍSTICAS S.A. --------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
SITA EM SILVEIRA DE CIMA, SÃO MARCOS DA SERRA ----------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: ARNALDO VICENTE MARQUES ----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 
aceitando-se a justificação apresentada pelo requerente para a dispensa do cumprimento da 
Lei das Acessibilidades, de acordo com a informação. ----------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE DESVÃO DE TERRAÇO, EM 
PRÉDIO SITO NA PORTELA DE MESSINES, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES-------------  
 ---------- REQUERENTE: BARBER & PURBROOK, LDA --------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA, EM 
PRÉDIO SITO NA FRANQUEIRA, SILVES -------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: KARL GATTERER E MARGARETHE GATTERER ------------------------  
 ---------- Presente parecer jurídico do Sr. Dr. João Aires de Goes, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade do título de 
acordo com o parecer jurídico ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO MANDATO. ------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: RODRIGO MANUEL LAMIM DAS NEVES -----------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a suspensão do mandato pelo 
período pretendido. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA, PARA O EXERCÍCIO DE 
DOIS ESPECTÁCULOS DE DIVERSÃO, NO CAMPO DE FUTEBOL DE ARMAÇÃO DE 
PÊRA, NOS DIAS 2 E 4 DE MARÇO, DAS 15H00 ÀS 19H00 -------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE ARMAÇÃO -------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir a licença especial de ruído -----------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE EXERCÍCIO DE 2.ª AVALIAÇÃO - ARTIGO URBANO 
3381 DA FREGUESIA DE PÊRA --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: SERVIÇO DE FINANÇAS DE SILVES ----------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, não requerer a segunda avaliação 
concordando-se com o valor fixado pelo perito. --------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA EM PRESTAÇÕES  ---------   
 ---------- REQUERENTE: DEOLINDA MARIA DOS SANTOS --------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer jurídico da Divisão de Assuntos Jurídicos, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar o pagamento em 12 (doze) 
prestações, sendo 11 (onze) de valor unitário de 30€ (trinta euros) e a quantia restante a 
pagar na 12.ª (décima segunda) prestação, de acordo com o parecer jurídico e informação da 
DSUA (Divisão Serviços Urbanos e Ambiente) ---------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS - DR. 
JOÃO AIRES – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO  ------------------------------------------------------  
 ---------- Presentes informações da Divisão de Recursos Humanos e da Secção de 
Contabilidade, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.------------------------ 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável de 
acordo com a informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – REDUÇÃO DO NÚMERO DE TRABALHADORES ----------------------  
 ---------- Presentes informações da Divisão de Recursos Humanos e da Auditoria, Controlo 
Interno e Património de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. --------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO: PROPOSTA DE MINUTAS DE ACORDO DE EXECUÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS PELAS JUNTAS DE FREGUESIA ------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta e minutas de acordos, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que, “atendendo à entrada em vigor da 
Lei 75/2013 de 12 de Setembro, existem competências que são delegadas nas juntas 
de freguesia e outras que são delegáveis nelas. Daí a necessidade de fazer três documentos: 
os Acordos de Execução de Competências, que são referidos no artigo 32.º. 
 ---------- Os contratos interadministrativos, que são os que, por entendimento da Junta de 
Freguesia com o Município, para que haja o compromisso em termos de competências. E os 
protocolos de cooperação, que facilitam o procedimento das Juntas de Freguesia junto das 
populações no sentido de aquelas terem uma maior proximidade. -------------------------------------  
 ---------- Atendendo a que mantivemos os mesmos valores nas transferências para as Juntas 
de Freguesia, tivemos que recorrer a estes três tipos de documentos.” -------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho, tomou a palavra e sublinhou, “que se tratou de um 
processo que acompanhei com os Presidentes das Juntas de Freguesia em que os 
convidamos a estar presentes na reunião que se realizou para o efeito e porque acreditamos 
nas Juntas de Freguesia que fazem um bom trabalho com menos dinheiro. Quebramos o que 
vinha a acontecer nos últimos anos e que era o corte nas transferências de verbas, numa 
perspectiva de melhor desenvolvimento do concelho.” ----------------------------------------------------  
 ---------- A Sra Presidente interveio explicando que, “face às solicitações das Juntas de 
Freguesia, às quais têm sido dado resposta, não se olha a qualquer tipo de bandeira política, 
havendo sim uma salutar cooperação institucional. ---------------------------------------------------------  
 ----------  As nossas transferências irão ser feitas, mensalmente, tal como acordamos com as 
Juntas de Freguesia.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo, “ por todo este trabalho 
apresentado dou os parabéns, designadamente pelo seu suporte jurídico. No entanto, há uma 
questão que gostava de ver esclarecida: como é um compromisso de quatro anos, e 
considerando que não sabemos o que vai acontecer nos próximos anos, surpreende-me 
quando a Câmara Municipal assume o compromisso de um quantitativo, (que é do PSD 
quando a CDU sempre denunciou o facto de ser pouco), e daí a nossa reserva. ------------------  
  --------- Em relação aos critérios de distribuição, ponho em causa, pese embora as Juntas de 
Freguesia tenham mobilidade para mexer. Existem algumas situações em que não 
compreendo qual o critério. Está em causa a inexistência de um critério fundamentado, por 
exemplo, o que se dá para os cemitérios e mercados; quem recebe são as Juntas de 
Freguesia que têm mais território; existe um mero apoio para a Junta de Freguesia de Silves, 
para a manutenção de espaços verdes e não se dá às outras Juntas de Freguesia. Chamo a 
atenção para a recolha de monos pois há Juntas de Freguesia que têm capacidade para o 
fazer e outras não e que não se conseguirão apetrechar nos próximos quatro anos. -------------  
 ---------- Finalmente, preocupa-me o reforço no Verão para a limpeza de Armação de Pêra, 
porque, se não houver apoio externo, pode-se pôr em causa essa mesma limpeza. --------------  
 ---------- Quanto à praia, recordo que havia um contrato de prestação de serviços de limpeza 
que, a terminar, põe em causa a limpeza da praia e seus acessos, bem como a recolha dos 
RSU’s (Resíduos Sólidos Urbanos).” ---------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Por seu turno, o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio questionando se “ nestes 
protocolos e contratos, houve acordo com todas as Juntas de Freguesia e as suas pretensões 
foram acauteladas? --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Sempre que há distribuição de valores deve haver critérios. Aqui quais são eles?” -----  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto também interveio questionando “se os 
protocolos foram todos discutidos em conjunto?” ao que a Sra. Presidente, respondeu que, 
“sim.” ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Dr. Vereador Paulo Pina retomou a palavra perguntando se “ a taxa de inflação 
a considerar é a do ano anterior?” ao que a Sra. Presidente disse que, “sim”. ----------------------  
 ---------- A Sra. Dra. Ana Cristina Sousa interveio dizendo que “ ontem, falei com o Presidente 
da Junta de Freguesia, Sr. Palma que me disse que havia uma abertura por parte da Câmara 
Municipal e que confiava na experiência do Sr. Mário Godinho.” ----------------------------------------  
 ----------  O Sr. Dr. Paulo Pina interveio salientando “que esta é uma boa maneira para 
projectar os compromissos para quatro anos.” ---------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra apelando para uma “leitura da Lei 75/2013 de 12 
de Setembro, na parte das competências das Juntas de Freguesia. Se levarmos à letra, o 
Estado acrescentou, um por cento (1%) do IMI urbano (Imposto Municipal sobre Imóveis), que 
antes vinha para as câmaras municipais (daí estarmos a aumentar indirectamente os valores 
a transferir para as Juntas de Freguesia), e são transferidas a totalidade das verbas do IMI 
rústico, que até então era só cinquenta por cento (50%). Assim, a Câmara Municipal recebe 
menos e daí a lei contemplar competências que são agora próprias das Juntas de Freguesia. 
Daí acordarmos em dar os mesmos valores e justifica-los através dos acordos de execução e 
dos contratos interadministrativos. -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quando o Sr. Dr. Vereador Rogério Pinto, diz que não estamos a dar um sinal de 
diferença, não posso concordar pois as Juntas de Freguesia estão a receber mais, derivado 
às transferências dos valores do IMI. ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto aos critérios, as Juntas de Freguesia e os seus Presidentes, tiveram a 
oportunidade de os estudar e foram adequados a cada uma das freguesias e, os contratos 
têm que ir ao encontro das necessidades de cada Junta de Freguesia.” -----------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Mário Godinho, reforçou, “que tudo foi feito em diálogo permanente 
com os Presidentes das Juntas de Freguesia através de um trabalho dinâmico. Se o valor a 
transferir é igual ao do ano passado, a Junta de Freguesia de Silves está a receber o mesmo 
e não mais 2000€ (dois mil euros), como o Sr. Dr. Vereador Rogério Pinto disse. Esta 
freguesia não tem limpeza urbana e recolha de monos e São Marcos da Serra não tem 
mercado. E foram as próprias Juntas de Freguesia que disseram de onde retirar as verbas e 
distribui-las para as várias competências.” --------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra esclarecendo que, ”em relação à limpeza da 
praia, o contrato com a empresa mantém-se.” ---------------------------------------------------------------  
  --------- O Sr. Dr. Vereador Rogério Pinto questionou “e quando terminar, quem limpa? Ao 
que o Sr. Vereador Mário Godinho, respondeu “será a Câmara Municipal, pois é da sua 
responsabilidade”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Dr. Vereador Rogério Pinto tornou a questionar, “e quanto à limpeza urbana de 
Armação de Pêra no verão?” ao que o Sr. Vereador Mário Godinho respondeu que, “irá ser 
assegurada.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente finalizou dizendo tratar-se de “um trabalho de cooperação com 
todas as Juntas de Freguesia sejam elas do litoral ou do interior.” -------------------------------------         
    ---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e remeter à 
Assembleia Municipal para deliberação. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 – ASSUNTO: PROPOSTA DE MINUTAS DE CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE 
FREGUESIA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Presente proposta e contratos, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  
 ---------- Este ponto, reporta intervenções referidas no ponto 6.7 ----------------------------------------    
------------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e remeter à 
Assembleia Municipal para deliberação. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO: PROPOSTAS DE MINUTAS DE PROTOCOLOS DE 
COOPERAÇÃO COM AS FREGUESIAS À EXCEPÇÃO DE SÃO MARCOS DA SERRA. ------  
 ---------- Presente proposta e protocolos, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Este ponto, reporta intervenções referidas no ponto 6.7 ----------------------------------------    
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e remeter à 
Assembleia Municipal para deliberação. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROTOCOLO COM A FÁBRICA DA IGREJA 
PAROQUIAL DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES ---------------------------------------------------  
 ---------- Presente Proposta e Protocolo, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e conceder poderes à 
Exma. Sra. Presidente para assinar. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE PASTELARIA "DESLUMBRAVERÃO" - 
ARMAÇÃO DE PÊRA -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: DESLUMBRA VERÃO – PASTELARIA, LDA -------------------------------  
 ---------- Presente Informação da Secção de Taxas e Licenças e parecer da Junta de 
Freguesia de Armação de Pêra de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ---------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar o alargamento de horário de 
acordo com o parecer favorável da junta de freguesia. ----------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM A ESCOLA 
SECUNDÁRIA DE SILVES NO ÂMBITO DO PROJECTO SENSIBILIZAÇÃO SÓCIO-
PROFISSIONAL EM CONTEXTO DE TRABALHO ---------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES -------------------------------  
 ---------- Presente Ofício e Acordo de Colaboração, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo e conceder 
poderes à Exma. Sra. Presidente para outorgar. ------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 quarenta 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 
 ---------- Directora do Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal de Silves, a 
fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------------------------------------------------------------------------------  


