
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 8  -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014  ------------------  
 ---------- Aos vinte e seis 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. Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de 
Madeira Neto, Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ----------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. 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 3.422.739,74 € (três milhões quatrocentos e vinte 
e dois mil setecentos e trinta e nove euros e setenta e quatro cêntimos), e o de operações 
não orçamentais é de 531.096,89 € (quinhentos e trinta e um mil e noventa e seis euros e 
oitenta e nove cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Não foram aprovadas quaisquer atas.  --------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente deu início aos trabalhos apresentando informações quanto 
aos esclarecimentos solicitados pela vereação não permanente: ---------------------------------------  
 ---------- 1 – Quanto à listagem da utilização dos autocarros municipais e critérios de 
atribuição, foi repetido o mesmo esclarecimento prestado na reunião de Câmara de 12 de 
fevereiro do corrente ano, que se transcreve: “Acerca das cedências de autocarros a escolas, 
colectividades e outras entidades, o actual executivo permanente informou que decidiu alterar 
a prática que vinha do período anterior, iniciando desde logo o processo de cedências de 
autocarros às escolas, colectividades e demais instituições. A autarquia informou ainda que 
serão cedidos autocarros às escolas durante a semana desde que haja disponibilidade. Aos 
fins-de-semana as colectividades têm beneficiado da cedência de viaturas, num máximo de 
duas viagens por mês, de acordo com o número de solicitações. A breve trecho será redigido 
um regulamento que procurará ser mais preciso e objectivo, sendo pretendido, com esta nova 
política, o reforço do apoio efectivo às instituições educativas e ao movimento associativo do 
concelho de Silves”; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  2 – Relativamente ao apoio financeiro no âmbito dos desfiles de Carnaval, foi 
informado que o mesmo será deliberado na próxima reunião de Câmara, no âmbito da 
apreciação do respetivo programa (PAIAC – Programa de Apoio a Instituições de Âmbito 
Cultural); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3 – Quanto ao apoio financeiro à Companhia de Teatro “Al Teatro” (SONAR – 
associação cultural sem fins lucrativos), foi informado que a proposta de apoio financeiro no 
valor de 7.500,00 €, será concedida no âmbito do PAIAC (Programa de Apoio a Instituições 
de Âmbito Cultural); --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4 – Relativamente às intervenções levadas a efeito na Estrada Boião- Azilheira, foi 
presente uma descrição pormenorizada das mesmas; -----------------------------------------------------  



 

 

 ---------- 5 – Quanto à Desratização junto da Igreja dos Mártires da Pátria em Silves, foi 
informado que a mesma ainda não foi efetuada, mas no entanto o processo já se iniciou no 
espaço junto das Escolas e da Fissul, prosseguindo para outras zonas da cidade. ----------------  
 ---------- Foi também efetuada a entrega de uma informação da Divisão Financeira, sobre os 
fundos disponíveis à data de 25 de fevereiro de 2014. -----------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente prosseguiu comunicando que “foi com surpresa que a vereação 
permanente verificou a retirada das autocaravanas junto das Piscinas Municipais e soube-o 
através da comunicação social. Solicitei esclarecimento à GNR que me informou ter sido uma 
acção do seu núcleo de proteção ambiental decorrente de várias denúncias provindas de 
parques de autocaravanismo. E que as pessoas já tinham sido avisadas várias vezes ao 
longo dos últimos tempos, pelo que tiveram que atuar.  ---------------------------------------------------  
 ---------- Transmiti-lhes que não concordava com o que aconteceu uma vez que a 
permanência dos autocaravanistas era uma mais-valia, trazendo dividendos para o concelho.  
 ---------- O Capitão Silva Gomes telefonou-me e disse-me que tinham que fazer uma 
intervenção neste sentido e deveríamos arranjar resposta tal como outros concelhos fizeram. 
Transmiti-lhes também que já estamos a elaborar um regulamento e também já temos um 
estudo para criar um ponto ecológico de forma, a que os autocaravanistas possam pernoitar. -  
 ---------- Temos uma reunião agendada com o referido núcleo de proteção ambiental para ver 
qual a resposta que, de imediato podemos dar e também para que o comércio local não saia 
prejudicado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Informo também que os senhores vereadores da oposição já dispõem de uma sala 
própria.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “ em relação ao 
Complexo Desportivo de Armação de Pera não fui à inauguração por uma impossibilidade 
familiar. Mas tive conhecimento que os discursos proferidos por algumas pessoas, a meu ver, 
não foram os mais indicados para a ocasião. Regozijo-me pela concretização do sonho do 
Clube de Futebol “Os Armacenenses” em ver concretizado o Complexo Desportivo. -------------  
 ---------- Foi no discurso do Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto e segundo me contaram, foi 
dito por ele que os vereadores não permanentes, se opuserem ou não colaboraram, ou 
mesmo dificultaram, a concretização do Complexo, o que é redundantemente falso. -------------  
 ---------- Recuso-me a acreditar que essa expressão tenha sido utilizada a meu respeito. -------  
 ---------- E assim, perguntou ao Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto, se estas palavras, ou 
esta ideia foi proferida no seu discurso e, em caso afirmativo, que esclarecesse se em algum 
momento da minha intervenção política ou profissional, opus-me fosse no que fosse nesta 
matéria. Ou, se pelo contrário tudo fiz, ao que esteve ao meu alcance para que a inauguração 
fosse concretizada. E se é verdade ou não, pois embora constando em ata, se no passado 
mês de junho, colaborei sugerindo a redação do protocolo que foi apresentado pelo executivo 
permanente na altura para apreciação da vereação. -------------------------------------------------------  
 ---------- Fiquei admirado, que tais palavras tenham sido proferidas, vindo de onde vêm e 
ainda por cima na minha ausência.” -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto respondeu que “na última reunião gastamos 
algum tempo sobre este assunto. O que eu comentei relativamente á viabilidade do projeto 
tinha a ver, politicamente com a última referência que fiz, à Dra. Lisete Romão aquando da 
proposta apresentada por mim, com o cuidado de salvaguardar todas as partes. Não 
referenciei mais nada.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereador Dra. Maria da Graça Neto interveio sustentando que “o Dr. Rogério 
Santos Pinto fez apenas o enaltecimento da parceria com a Dra. Lisete Romão e não falou 
contra ninguém, nem referiu mais nomes.” --------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra questionando “o Sr. Vereador 
Dr. Rogério Santos Pinto, se, os vereadores não permanentes, alguma vez se opuseram à 



 

 

construção do Complexo Desportivo ou não; se deram o seu contributo ou não?, ao que o Sr. 
Vereador Dr. Rogério Santos Pinto respondeu que “em relação ao Complexo não, em relação 
à proposta sim.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguindo inquirindo se “foi ou não verdade, 
que foram alimentados comentários negativos à minha pessoa e à da Sra. Presidente? ---------  
 ---------- Houve ou não uma colaboração minha em que avancei com a redação da proposta 
de protocolo?” ao que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto respondeu que “sim.” ----------------------   
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu recomendando “à Sra. Presidente 
que perante o que foi dito, esclareça o Futebol Clube “Os Armacenenses”, de que os 
vereadores não permanentes, na altura, nunca se opuseram à viabilização do Complexo 
Desportivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Como está a situação da propriedade do Complexo Desportivo? Os proprietários do 
terreno presentemente ocupado por ele, já foram “ressarcidos” ou “compensados” pela 
atribuição de uma parte de prédio noutro local?” ------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Mário Godinho interveio questionando “esteve presente no jantar de 
inauguração no Hotel “Vila Vita”, em Armação de Pera e fez alguma intervenção? Nesse 
jantar foi mais uma vez invocado o nome da Dra. Lisete Romão, tendo os convidados se 
levantado e ovacionado.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereador Dra. Maria da Graça Neto precisou que “ foi salientado o nome da 
Dra. Lisete Romão e que por omissão não foram referidos os vereadores da oposição. Mas 
agora que dizem que não foi falado e que por tanto subentendia-se, não podem agora alterar 
o critério.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “recordo que o Sr. Vereador 
Dr. Rogério Pinto informou que aquele Complexo Desportivo se devia à intervenção da Dra. 
Lisete Romão.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra esclarecendo que “sempre 
defendi e não transijo, que o Complexo Desportivo é uma situação diferente do terreno 
comprado por um privado (Praia da Cova).” ------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “tudo o que foi dito sobre a 
venda e Complexo Desportivo estão em atas nomeadamente de reuniões públicas e não 
públicas, e inclusive as da Assembleia Municipal.” ----------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “o que eu disse foi que se o projeto 
fosse idealizado por mim, faria em alvenaria a bancada e outros balneários. Estes até ficaram 
quatro anos na rua. Para chamar estádio municipal e não complexo, e para estar como está, 
deve-se a alguém, ou seja, a ideia deve-se ao Dr. Rogério Pinto.” -------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu dizendo que “a autonomia dos projetos 
não são apenas do PSD, pois todos eles vêem a decisão no órgão executivo.” --------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “não me sinto responsável. Efetivamente o Clube 
de Futebol “Os Armacenenses” tinha necessidade de um campo de futebol, mas não fui eu 
que estive cá dezasseis anos e não tive oportunidade de o fazer mas os senhores tiveram. No 
dia da inauguração eu levava um discurso preparado para enaltecer o Clube e Armação de 
Pera, mas colocaram-me numa situação constrangedora com tudo o que foi dito sobre a 
minha pessoa.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra dizendo que “mas se a 
Sra. Presidente diz que está implícito o que disseram a seu respeito, porque não aceitou que 
o que foi dito na inauguração, também o foi implicitamente no que respeita à referência ao 
anterior executivo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereado Dr. Fernando Serpa interveio chamando a atenção para o facto de  
“em relação ao Silves Futebol Clube houve uma deliberação no último mandato em que a 
Câmara Municipal iria assumir o pagamento de uma verba. Tive conhecimento que a direção 
do clube contraiu um empréstimo de 30.000,00 € (trinta mil euros), com garantias pessoais, 



 

 

para acorrer ao pagamento de IVA no mês passado, situação essa que também me 
preocupa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Gostava que a Sra. Presidente nos informasse por escrito, porque é que a Câmara 
Municipal ainda não cumpriu essa deliberação e se existe algum impedimento legal no 
presente para esse incumprimento. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estou seriamente preocupado com toda esta situação porque os diretores do Silves 
Futebol Clube, acreditando na boa palavra da Câmara Municipal, que é uma pessoa de bem, 
assumiram dívidas com garantias muito elevadas. A instituição merece todo o carinho e apoio 
da autarquia ainda mais que existe uma deliberação nesse sentido.-----------------------------------  
 ---------- Aguardo informação sugerindo uma reunião, com carácter urgente, entre a Câmara 
Municipal e o Silves Futebol Clube no sentido de, se houver algum impedimento, sejam 
encontradas soluções para executar aquela deliberação. Ainda mais que conforme 
documento ora entregue, os fundos disponíveis da autarquia são de 3.953.836,63 € (três 
milhões novecentos e cinquenta e três mil oitocentos e trinta e seis euros e sessenta e três 
cêntimos).” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra dizendo que “temos estado em 
contacto direto com o Silves Futebol Clube e desloquei-me, falei com o Presidente da Direção 
atual, acompanhado de dois engenheiros da Câmara Municipal para agilizar umas obras a 
efetuar. Foram dados alguns passos em termos de montantes e vai ser agendada uma 
reunião com a direção do Clube.” --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio questionando se “é dentro dos 60.000,00 € 
(sessenta mil euros) previstos no âmbito do PAMAD – Programa de Apoio ao Movimento 
Associativo Desportivo?” ao que a Sra. Presidente respondeu que “não”.” ---------------------------    
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio questionando se “em relação à União 
Desportiva Messinense o executivo permanente sobre o ponto da situação das intervenções 
tidas naquele complexo desportivo desde que tomaram posse e se vão substituir o tapete 
sintético tal como ouvi de alguns elementos do vosso partido?” -----------------------------------------  
 ---------- Quero notar que hoje, dia 26 de fevereiro, ainda não foram transferidas verbas para 
as Juntas de Freguesia contrariando assim as intervenções e as críticas da CDU no mandato 
passado. E o mais grave é que não se descortina o dia em que tal será feito. Apelava que 
dessem urgência a este assunto porque não basta estar agendada para a Assembleia 
Municipal para o assunto ficar resolvido. E que depois da próxima Assembleia Municipal, 
fossam tomadas as medidas necessárias para que as verbas cheguem às Juntas de 
Freguesia.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “foi conversado individualmente e em conjunto com 
os Presidentes das Juntas de Freguesia sobre a situação da realização dos Acordos de 
Execução de Competências, uma vez que a Lei n.º 75/2013, previa dezoito dias para que 
esses acordos fossem feitos com as respetivas juntas, pelo que o prazo só termina no final de 
março. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mas o que foi conversado e questionado foi, se enquanto nós estávamos a trabalhar 
os Acordos de Execução de Competências e os Contratos Interadministrativos, elas 
conseguiriam aguardar janeiro e fevereiro para que eles fossem elaborados e levados à 
Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. A resposta de todos os presidentes das Juntas 
de Freguesia foi favorável, mas abrimos uma ressalva de que, caso em que por alguma 
eventualidade ficassem desprovidos, entrassem em contacto connosco que nós faríamos uma 
reunião extraordinária. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A transferência será feita mensalmente na mesma altura em que são pagos os 
ordenados, ou seja, a vinte e três de cada mês, conforme decorre dos acordos de execução. 
Até à presente data ninguém entrou em contacto connosco. As juntas de freguesia 
entenderam que seria melhor a transferência mensal.” ----------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho interveio dizendo que “foi perguntado a todos os 
presidente das juntas de freguesia se aguentavam até fevereiro ao que eles me disseram que 



 

 

sim e, ainda ontem falei com todos, menos com o Presidente da União de Freguesias de 
Alcantarilha/Pera e nenhuma me levantou o problema que o Dr. Rogério Pinto mencionou.” ---  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio solicitando “a listagem de todos os 
prédios que foram inspecionados pela comissão de vistorias, referindo a situação em que se 
encontram no presente, o que a Câmara Municipal já fez e o que pretende fazer. Sugiro isto 
com carácter urgente para a segurança das pessoas e bens. -------------------------------------------  
 ---------- Relativamente ao Regulamento de Edificação e Urbanização, a revisão tem que ser 
utilizada de forma a animar a economia local face à inexistência de pedidos de construção de 
edifícios novos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E em relação ao Regulamento de Taxas e Licenças Municipais, quando é que é 
apresentada a proposta de alteração bem como foi do outro regulamento? Qual o estado em 
que se encontram os trabalhos? ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao acervo do Museu da Cortiça, na resposta dada é dito que (…) já foi 
informado que 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 (…), pelo que gostava que me fosse 
facultado uma cópia desse trabalho. O que me preocupa é o acervo que está dentro do 
perímetro da Fábrica do Inglês, mas fora do Museu da Cortiça. Isto é muito urgente. -------------  
 ---------- Quanto à revisão do PDM e após a leitura da ata, volto a apelar ao bom senso e que 
a Sra. Presidente reflita sobre o Dr. Ricardo Tomé, e o nomeie como nomeou os restantes 
chefes de divisão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A situação lembra-me o seguinte: pense-se no fato de a Sra. Presidente dizer neste 
momento: deixa de ter o título de Presidente e passa a vereadora mas coordena os trabalhos 
da vereação porque é boa profissional e passa a ganhar menos. É uma questão de dignidade 
e de bom senso.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “o que o Dr. Fernando Serpa levanta 
é uma questão e concordamos que a situação que se vive é complicada, mas os cargos de 
Chefe de Divisão são cargos com um determinado tempo, com um términus e podem ou não 
ser renovados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Este executivo permanente está a reestruturar a orgânica que trarei daqui a uma ou 
duas reuniões de Câmara e essa situação foi vista, ou seja, como seriam organizadas as 
divisões e está prevista haver uma fusão entre a DGU – Divisão de Gestão Urbanística e a 
DPTIG – Divisão de Planeamento de Território e Informação Geográfica. Esta fusão torna 
impeditivo que este chefe fique em regime de substituição até ao concurso. ------------------------  
 ---------- No entanto, existem pessoas na Câmara Municipal que estão a desempenhar a 
função de Chefes de Divisão e não são remunerados enquanto tal. Falei diretamente com a 
pessoa em questão dada a importância que o PDM tem para o concelho, e com o contacto 
mais próximo que agora tenho com o coordenador do PDM, que é o Dr. Ricardo Tomé, 
estamos agora a agilizar no sentido de incluir as situações pertinentes e complicadas na 
revisão do PDM.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- As diminuições são complicadas, mas o Dr. Ricardo Tomé tem-se demonstrado 
bastante profissional e tem coordenado a sua equipa no sentido de concretizar a revisão do 
PDM a curto prazo.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra solicitando “por escrito, qual o 
ponto de situação das Contas de Gerência que foram analisadas pelo Tribunal de Contas, 
solicitando cópia da correspondência trocada entre a Câmara Municipal e aquele tribunal. -----   
 ---------- Qual o ponto de situação da “Pastelaria da D. Rosa”. A ASAE – Autoridade de 
Segurança Alimentar e Económica levantou um auto ao estabelecimento. O que é que a 
Câmara Municipal fez depois disso? A Câmara Municipal já está em condições de emitir o 
alvará? É que não faz qualquer sentido que esteja a exigir o pagamento de publicidade, e que 
tenha emitido o horário de funcionamento e não haja alvará. Se a Câmara Municipal recebe 
essas receitas, tem a obrigação de passar o alvará. -------------------------------------------------------  



 

 

 ---------- É também fundamental proceder a uma reparação urgente das casas de banho 
existentes na Praça do Município.   -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação às auto caravanas sempre defendi e defendo que elas não devem sair do 
local que têm ocupado. O município tem obrigação de criar condições para que elas 
permaneçam junto da zona ribeirinha. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E esperava que o executivo permanente já o tivesse feito e estava tranquilo porque 
segundo as informações que a Sra. Presidente nos trouxe há dois meses de que tinha tido 
uma reunião com a CCDR – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Algarve, ia haver tempo para se fazer qualquer coisa. Mas constato que não. Então é porque 
alguma coisa falhou em relação à cidade: ou foi o executivo permanente (CDU) que nada fez 
depois de ser alertado pela CCDR, ou não solicitou mais algum prazo para que a intervenção 
(do núcleo de proteção ambiental da GNR) não tivesse ocorrido, ainda mais que estamos a 
cerca de um mês das auto caravanas se ausentarem para os países de origem, o que lhe 
permitia a si, Sra. Presidente todo esse tempo para que os pontos ecológicos fossem feitos. --  
 ---------- Lamento que o executivo permanente, com responsabilidade nesse tocante, não 
tenha  providenciado para que as relações institucionais iniciadas com a CCDR, não tivessem 
outro resultado que não este e nisso têm responsabilidade. O mal está feito, resta-nos 
avançar para que em outubro deste ano, os caravanistas possam regressar a Silves, pois são 
necessários para a economia da cidade.” ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “fico satisfeita ao ouvir dizer que em outubro 
regressam, pois é porque reconhece que eles são necessários e para isso precisam do ponto 
ecológico. Recordo que em 2010 foi apresentado um projeto de ponto ecológico para aquele 
espaço (zona ribeirinha) de modo a que as auto caravanas pudessem permanecer em 
legalidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quando reuni com a CCDR disseram-me que já tinham havido fundos comunitários 
para aquele tipo de projetos e disseram-nos para avançar. Está feito o projeto bem como o 
regulamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mas uma coisa é a CCDR e outra a entidade que interveio, que é um direito da GNR, 
e que é o Núcleo de Proteção Ambiental e não é uma entidade dependente da CCDR. ---------   
 ---------- Tentei já explicar que a Câmara Municipal desconhecia esta acção, não a 
acompanhou e foi realizada por aquele núcleo, mas infelizmente tal como diz o Sr. Vereador 
Dr. Fernando Serpa, aquilo aconteceu e que não se volte a repetir porque também eu, 
coerentemente também reconheço a importância dos auto caravanistas para o 
desenvolvimento económico da cidade de Silves.” ----------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo que “a propósito das auto caravanas 
acho que a nossa prespectiva deve ser em termos futuros e, tal como já disse, é um 
fenómeno com tão grande impacto que deve ser olhado de diversas formas: -----------------------  
 ---------- Em primeiro lugar, há que avaliar, saber quem são, quais os seus interesses, qual o 
tempo de permanência, ou seja, o diagnóstico da situação antes de tomar medidas para 
resolver o problema.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Câmara Municipal tem serviços e pessoas capazes de fazer esse levantamento e 
análise. Há que ver as oportunidades que podem ser agarradas, através da divulgação de 
eventos, do património, etc. A Câmara Municipal deveria avançar nesse sentido. -----------------    
 ---------- Ao falar recentemente com várias pessoas, verifiquei o enorme impacto que isto tem 
para a cidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Outra questão tem a ver com o ponto ecológico que não resolveu o problema. Há 
dias em que estão cá cerca de 600 pessoas e, por isso, a ocupação do ponto ecológico em 
conjunto com o parque privado não resolve o problema. A Câmara Municipal deveria reflectir 
sobre isso para encontrar soluções, através da relação com investidores privados e de outros 
locais de pontos ecológicos. Ou seja, diversificar a oferta em consonância com a procura. -----  
 ---------- Este tipo de análise dá à Câmara Municipal e ao executivo permanente uma maior 
influência junto das entidades com argumentos suficientes para que haja colaboração e uma 



 

 

maior facilidade de diálogo. Também as Juntas de Freguesia deverão estar presentes neste 
tipo de avaliação. E isto acabava por prevenir alguma intervenção, também sancionatória, 
como a que houve agora. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais do que uma acção reactiva devemos ter uma ação pro-activa. ------------------------  
 ---------- Trata-se de criar estruturas para o futuro para que se possa beneficiar deste tipo de 
visitantes e evitar problemas no futuro.” ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “quanto a esse diagnóstico não me debrucei ainda 
mas, em relação a isso, já desenvolvemos contactos junto dos particulares para que seja 
dada resposta a esse problema. Temos também estado a agilizar os contactos dos 
particulares junto da CCDR, porque defendemos que o investimento deve ser privado.” ---------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina prosseguiu a sua intervenção dizendo que “existe um 
público (o dos auto caravanistas) que não está a ser aproveitado e penso que é altura de 
refletir sobre isto, bem como situações que devem ser resolvidas e um conjunto de 
oportunidades que são de aproveitar. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Outra questão, é a de existir um outro público-alvo que não está a ser devidamente 
aproveitado e que tem a ver com o turismo. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- Solicito alguns dados ao executivo permanente, porque considero que é possível 
aproveitá-lo, uma vez que é um conjunto de pessoas que nos visitam. Questiono se têm 
dados relativamente ao número de visitantes bem como as verbas por eles deixadas em 
equipamentos turísticos. Agradeço que me sejam dados os valores referentes aos anos de 
2013 e 2014, relativamente ao número de visitantes, receitas dos equipamentos e em relação 
a estes dois pontos, diferenciando-os em dois tipos: entradas e não entradas.” --------------------  
 ---------- A Sra. Vereador Dra. Maria Luísa Luís interveio lembrando que “basta verificar que no 
castelo não temos nada para trazer, ao contrário do que acontece noutros locais.” ---------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina prosseguiu dizendo que “trata-se pois de outra área 
que deve ser estudada e que tem a ver com a permanência dos turistas na cidade e 
respetivos gastos. Porventura poderia haver aqui alguma oportunidade da cidade beneficiar 
deste tipo de pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação à Casa Mortuária de Silves apercebi-me de algumas situações e 
questiono se existe interesse do executivo em resolver. Foi com agrado que vi que já tem 
iluminação. Mas quanto às cadeiras que lá estão, não dignificam o espaço. Desconheço se é 
uma situação provisória, mas penso que deveria ser encontrada uma solução para o 
problema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também existe uma sala que é utilizada pelo Sr. Padre que está vazia e tinha apenas 
três cadeiras. Verifiquei que a sala estava aberta e também é uma situação que não dignifica 
o espaço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Saliento que na entrada não existe um expositor para as fotografias dos defuntos e o 
acesso não tem percurso bem definido.” -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “nunca entrei lá e desconhecia que havia cadeiras 
de plástico e falta de condições do espaço. As cadeiras, Dr. Rogério Pinto foram compradas?” 
ao que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto respondeu que “aquelas cadeiras foram colocadas lá 
porque não havia fundos disponíveis, na altura da abertura, para comprar outras e utilizou-se 
o que se tinha. Entendeu-se com o Sr. Padre que não fazia sentido, que não havendo 
condições, a maior parte das vezes, na Igreja dos Mártires, aquele espaço continuasse 
fechado. Junto dos serviços também foi solicitado um estudo sobre o acesso e a zona 
envolvente.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu dizendo que “em relação às auto 
caravanas, relembro o que disse na reunião de Câmara de 20 de fevereiro de 2013 (…) O 
que se fizer relativamente a este assunto, será feito com muita cautela, pois os caravanistas 
são muito importantes e trazem riqueza para a cidade. (…) ----------------------------------------------  
 ---------- Nós subscrevemos tudo o que foi dito por todos, mas quando o Sr. Vereador Dr. 
Fernando Serpa disse que faltavam 15 dias para que os auto caravanistas regressassem aos 



 

 

seus países, não havia necessidade de acontecer o que aconteceu. Ainda para mais quando 
já havia um projeto de ponto ecológico de concepção/construção. Em solidariedade com a 
população atingida pela crise “provocada pelo PSD”, não faz sentido os dois comunicados a 
22 de fevereiro e 24 de fevereiro do corrente ano, que saíram. Verifico que neles há qualquer 
coisa que não bate certo. Eu estive quase 16 anos; nós não expulsamos auto caravanistas e 
sempre se mantiveram, e, mesmo com as pressões da GNR e da CCDR e outras entidades, 
sempre conseguimos respeitar os cidadãos e os senhores, em quatro meses, conseguiram 
criar um problema para o comércio local, e não havia necessidade disto. Com as várias 
entidades, eu, durante dezasseis anos, tive sempre uma boa colaboração. Para haver aquela 
ação, a GNR deveria ter comunicado a Câmara Municipal, de que a mesma se ia realizar. 
Gostaríamos de ter a correspondência trocada entre a Câmara Municipal e a GNR sobre esta 
questão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também fui pressionado enquanto vereador, para que conseguíssemos ultrapassar a 
situação e não expulsar os auto caravanistas.” --------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “ouvi tudo com atenção. Trata-se de um fenómeno 
recente que tem cinco ou seis anos, por isso a comparação com dezasseis anos não se 
coloca. Recordo que durante os quatro anos passados, insisti, enquanto vereadora, para que 
o Sr. Presidente da altura (Dr. Rogério Pinto) desse resposta a estes auto caravanistas. No 
ano passado houve um particular que avançou com um parqur dando resposta a quarenta 
auto caravanistas não sendo contudo suficiente. ------------------------------------------------------------  
 ---------- Desde 20 de fevereiro até setembro de 2013, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto teve 
tempo suficiente para tomar medidas naquele espaço para quando os auto caravanistas 
chegassem tivessem o espaço à sua espera. Como é que critica que apenas com quatro 
meses, eu não fiz e tenho má colaboração com a GNR. E mais eu desconhecia de todo a 
ação da GNR. Dei a ordem aos superiores dos serviços de turismo para a ação de 
sensibilização em conjunto com a GNR mas ela não os acompanhou nas duas acções 
realizadas. E também em novembro passado tive uma reunião em novembro passado com o 
núcleo da proteção ambiental da GNR a propósito da falta de oleões e aproveitei a altura para 
falar nos auto caravanistas.” --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio respondendo que “o que está em causa é 
o negócio das pessoas.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação às escolas com amianto, e quando se falou na EB Garcia Domingues, 
lembro que não é a única que o tem. O que eu solicitava ao executivo permanente era que 
fizesse um levantamento do parque escolar que tem telhas de luzalite.-------------------------------  
 ---------- Outra preocupação tem a ver com a tubagem da rede de águas em fibrocimento. Isso 
traz algum risco para a saúde pública? Solicitava que os serviços se pronunciassem. -----------  
 ---------- Volto a solicitar se, relativamente à reunião com a APA (Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P.) e com o Sr. Presidente da União de Freguesias de Pera e Alcantarilha 
chegaram “(…) a uma conclusão sobre as responsabilidades que a Câmara Municipal teve 
sobre a praga de mosquitos, ocorrida no ano passado. Se houve incompetência digam-mo; 
verifiquem se a Câmara Municipal foi responsável por essa praga de mosquitos em Armação 
de Pera e o que pretendem fazer este ano “ (…) . ----------------------------------------------------------  
 ---------- Fico satisfeito que o que a Sra. Presidente disse sobre a Estrada do Boião para a 
Azilheira, de que não tinha havido intervenção da Câmara Municipal, na verdade os serviços 
vêm agora dizer o contrário. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação à vacaria de S. Bartolomeu de Messines, as pessoas continuam 
descontentes apesar de sabermos que o executivo aguarda resposta da DRAALG – Direção 
Regional de Agricultura do Algarve. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também a quantidade de monos e verdes à beira das estradas é enorme e apelo 
para a sua remoção. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Qual o ponto de situação dos transportes escolares este ano letivo? -----------------------  



 

 

 ---------- Solicito também informação sobre o número de classes de Desporto Sénior onde 
estão sedeadas e quem são os professores. Em relação às Piscinas Municipais, pretendo 
saber quais os apoios sociais que estão a dar às entidades do concelho. E as escolas E.B. 1 
estão a ter aulas de natação? -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Qual a utilização dos pavilhões gimo desportivos, grau de utilização, receita, gastos e 
quais as instituições que os usam? ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Qual o número de utentes da Biblioteca? -----------------------------------------------------------  
 ---------- Qual o número de visitantes do Castelo e Museu e respetivas receitas? ------------------  
 ---------- Qual a distribuição dos alunos dos escalões A e B; e sua divisão por escolas?----------  
 ---------- E o que é que se passa com as AEC`s – Atividades Extra Curriculares no concelho; 
qual o grau de satisfação? -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao Banco Local de Ajudas Técnicas que funciona junto às Piscinas, os 
equipamentos estão a ser solicitados pela população? ----------------------------------------------------  
 ---------- Questiono o porquê de ainda não terem sido apresentados o PAMAD – Programa de 
Apoio ao Movimento Associativo Desportivo, o PAIAC – Programa de Apoio às Instituições de 
Âmbito Cultural, o PAAJU – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil e o PAIIS – 
Programa de Apoio às Instituições de Intervenção Social, quando estamos em fevereiro. E 
para os Bombeiros Voluntários de S. Bartolomeu de Messines e de Silves, têm sido feitas as 
transferências? --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. vereador Mário Godinho já sabe quais as intervenções na rede de águas e 
esgotos? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Para quando a intervenção na Rua do Alentejo em Armação de Pera? --------------------  
 ---------- Quais as perspetivas de se iniciaram as obras na muralha de Almedina? -----------------  
 ---------- Está agendada alguma Comissão de Trânsito? Falta ser constituída e esperemos que 
o executivo permanente o proponha numa próxima reunião. ---------------------------------------------  
 ---------- Qual o ponto de situação relativo à Higiene e Saúde no trabalho. Para quando o 
concurso? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E em relação à manutenção do espaço da Fábrica do Inglês, há alguma medida que 
o executivo vai tomar? ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação aos espaços infantis, já todos estão em condições? Se não, o que falta 
fazer? --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Futebol Clube Os Armacenenses desde a inauguração, que suporta os gastos com 
o gasóleo que permite o funcionamento dos geradores do estádio municipal.-----------------------  
Proponho a seguinte proposta que se transcreve:-----------------------------------------------------------  
 ----------  “Considerando que: ----------------------------------------------------------------------  
 -------- O Clube de Futebol "Os Armacenenses" foi responsável por realizar 
grande parte das obras do Estádio Municipal de Armação de Pera, cuja inauguração 
foi feita no dia 9 de Fevereiro de 2014; ---------------------------------------------------------  
 ---------- Devido a um atraso da EDP em efetuar a l igação de um contador que 
garanta o fornecimento de energia elétrica ao Estádio Municipal de Armação de 
Pera, a que o CIube de Futebol "Os Armacenenses" é alheio, houve a necessidade 
desta coletividade colocar um gerador de eletricidade na referida instalação 
desportiva municipal;  ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ao colocar o referido gerador de eletricidade no Estádio Municipal de 
Armação de Pera, o Clube de Futebol "Os Armacenenses" pretendeu apenas não 
comprometer a realização do programa da inauguração do referido estádio, mas 
sobretudo toda a sua atividade desportiva nas novas instalações, nomeadamente, 
a realização de treinos e jogos oficiais de fu tebol  de todos  os seus escalões  
(Escola de Fu tebol  "As  Ga ivotas",  Pet izes ,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores, Seniores e 
Veteranos); ------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 ---------- Te m s ido  o  C lube  de  Fu tebo l  " Os  Ar ma cenen ses "  a  as su mi r  o s  
cus tos  co m o  abastecimento diário de gasóleo ao referido gerador; ------------------  
 -------- A Vereação Social Democrata propõe que: ------------------------------------------  
 -------- A Câmara Municipal de Silves atribua um subsídio ao Clube de Futebol "Os 
Armacenenses" de valor igual às despesas que esta coletividade teve de 
assumir com a aquisição de gasóleo destinado ao abastecimento diário do 
gerador colocado no Estádio Municipal de Armação de Pera, o qual tem garantido 
o fornecimento de energia elétrica a esta instalação desportiva municipal.” ---------  
 ---------- A Srs. Presidente respondeu que “trarei à próxima reunião.” ----------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu “alertando para o fato de faltarem 
bandeiras no castelo, lixo acumulado junto aos contentores e faltam algumas tampas nos 
mesmos, falta recolha de verdes, falta de limpeza de linhas de água, buracos no pavimento 
de estradas, falta arranjar o abastecimento da estrada da Fragura, sete apartamentos 
entaipados no bairro Che Silvense no Enxerim, falta o arranjo da Zona Envolvente ao Palácio 
da Justiça bem como a recuperação da Cruz de Portugal.”-----------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto interveio questionando “e em relação ao 
Fórum Educação. Vai haver?” ao que a Sra. Presidente respondeu que “ainda não 
analisamos o assunto.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereador Dra. Maria da Graça Neto prosseguiu alertando para o facto de 
“ainda se encontrar por levantar o placard alusivo à Feira Medieval 2013 na entrada da 
cidade. E em relação à reunião com a CP – Comboios de Portugal e a EVA? Se a resposta foi 
negativa, o autocarro da Câmara Municipal poderia assegurar uma ligação de manhã e de 
tarde entre Silves Gare e a cidade.” -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE DE 
CONSTRUÇÃO DE MORADIA E PISCINA, EM PRÉDIO SITO NO MOURICÃO, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Oliveira & Mohinder, Algarve Properties, Lda.-------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável o pedido mantendo-se 
os pressupostos que viabilizaram a deliberação favorável de 28 de abril de 2010, nos termos 
da informação técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO NO “CHALET DA 
FAMÍLIA VASCONCELOS”, IMÓVEL CLASSIFICADO COMO IMÓVEL DE INTERESSE 
CONCELHIO, SITO NA RUA MASCARENHAS GREGÓRIO, EM ARMAÇÃO DE PERA. -------  
 ---------- REQUERENTE: Fernando Ventura Duarte. --------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização das obras de 
conservação nos termos da informação. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO COM 
PORTÕES DE ENTRADA, A LEVAR A EFEITO NO PRÉDIO SITO NO SOBRADO, ALGOZ. -  
 ---------- REQUERENTE: Maria Emília de Oliveira Leitão Chehab. --------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter o processo aos serviços 
técnicos da DGU – Divisão de Gestão Urbanística. ---------------------------------------------------------  
 



 

 

 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO 

PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS, SITO NA 
RUA 25 DE ABRIL, EM ALCANTARILHA. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Nelson Domingos Martins Barreto. ---------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura 
aceitando-se a justificação apresentada para a dispensa de cumprimento do estacionamento 
automóvel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO REFERENTE A UMA EXPOSIÇÃO APRESENTADA 

PELO PROPRIETÁRIO DA FRACÇÃO AD, 2.º H DO EDIFÍCIO CONSTRUÍDO NO LOTE N.º 
1, COM LOTEAMENTO DE ALVARÁ N.º 1/88, EM ARMAÇÃO DE PERA.  -------------------------  
 ---------- REQUERENTE: CONSTRUÇÕES SALVADO & SANTOS. -----------------------------------  
 ---------- 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 do parecer 
jurídico e transmitir à Inspeção Geral de Finanças, aos proprietários referidos na informação e 
ao reclamante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A 

HABITAÇÃO, SITO EM TORREJÃO, ALGOZ. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Joaquim da Silva Santos. ---------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade de acordo com a 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABALECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA FRACÇÃO Z, DO LOTE 3, DO 
EDIFÍCIO ATLÂNTICO II, NA RUA PROJETADA, EM ARMAÇÃO DE PERA.  ---------------------  
 ---------- REQUERENTE: Girish Muljibhai Patel. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação de acordo 
com a informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO, SITO EM MONTES 
MOURINHOS, EM ARMAÇÃO DE PERA.---------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Rubafer Consruções, Lda. --------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura 
aceitando-se a justificação para o seu enquadramento no n.º 8 do artigo 13.º do Regulamento 
do PDM nos termos da informação técnica. -------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA SITA EM POCINHO, 
S. BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Maria José Correia Santos da Luz e outros. -------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura de 
acordo com a informação. Remeter aos serviços de Fiscalização para levantar participação 
com vista à instauração do processo de contra-ordenação. ----------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ZONA PAVIMENTADA 
E UM TERRAÇO DESCOBERTO, EM PRÉDIO SITO EM PINHEIRO E GARRADO, EM 
SILVES.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Nuno Miguel Pacheco Félix. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura e emitir 
a licença de obras de acordo com a informação. ------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE 
MORADIA, SITA EM MONTE BOI, S. BARTOLOMEU DE MESSINES. ------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Joaquim Viera Cabrita – Cabeça de Casal da Herança.------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER RELATIVO À LOCALIZAÇÃO DE 
EXPLORAÇÃO PECUÁRIA, EM PRÉDIO SITO EM DOBRA, SILVES. -------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Florêncio dos Santos Pereira. --------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável à localização da 
exploração pecuária nos termos da informação. -------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITA EM VALE DE 
TAIPAS, SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Maria Alice Dias Pinto e outros. -----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.14 - ASSUNTO – PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE PROPRIEDADE 
HORIZONTAL DO PRÉDIO SITO NO N.º 7, DA RUA ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA, EM 
TUNES.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Maria Lurdes Bexiga Rita e outros. ------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar o prédio em regime de 
propriedade horizontal, de acordo com a informação e certificar nos termos da mesma. ---------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.15 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
SITA EM AIVADOS E FONTES, EM ALCANTARILHA. ----------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: António Carlos Durand Fernandes. --------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.16 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
SITA EM QUINTÃO, ARMAÇÃO DE PERA. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Fritz Eckhard Flicker. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA 
REALIZAÇÃO DE BAILE DE CARNAVAL NO SALÃO NOBRE DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 
2014, DAS 21H00 ÀS 24H30 E PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Grupo de Amigos de Messines. -------------------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento apresentado, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir licença especial de ruído e isentar 
do pagamento a taxa respetiva ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 7 do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO PELO 
MUNICÍPIO DE SILVES PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE MESSINES DE 2014, 
AO ABRIGO DA ALÍNEA O) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Grupo Amigos de Messines. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presentes informações da Divisão Financeira e do Setor de Eletricidade, das quais se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente 
de 20 de fevereiro de 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ACORDO COM O BES - PROCESSO N.º 
237/10.4TBSLV. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente e-mail proveniente do Banco Espirito Santo, S.A., Compromisso de 
Pagamento e informação da Divisão Financeira, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de acordo com a 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS 
CAUSADOS NA JANTE DA VIATURA, NA RUA BARTOLOMEU DIAS, EM ARMAÇÃO DE 
PERA. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Luís José Moreira dos Santos. --------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer jurídico da Divisão de Assuntos Jurídicos, parecer da Junta de 
Freguesia de Armação de Pera e reclamação apresentada pelo requerente, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, não assumir a responsabilidade pelos 
danos sofridos pelo requerente de acordo com o parecer jurídico. -------------------------------------  
 



 

 

 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 

PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES JURÍDICAS DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO - 2 POSTOS DE ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA A ÁREA DE 
ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DSUA - SETOR DE SECÇÃO DE 
ÁGUAS E SANEAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente Proposta mencionada, e-mail da Direção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA), informação da Divisão de Recursos Humanos, 
Declaração da Secção de Gestão Administrativa de Pessoal sobre o preenchimento dos 
mapas SIIAL, informação n.º 51/2014 da Divisão de Recursos Humanos, Quadro Síntese das 
Entradas e Saídas de trabalhadores no ano de 2013 e até fevereiro de 2014 e Informação de 
Cabimento Orçamental da Divisão Financeira, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “as situações dos termos 
legais ora propostos são só possíveis em situações excepcionais, pelo que gostava de saber 
se os serviços se pronunciaram sobre esta exigência legal, ou seja, o carácter excepcional da 
admissão.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos, interveio dizendo 
que “o enquadramento legal tem pressupostos objetivos e subjetivos. Relativamente aos 
primeiros, a saber, condicionantes financeiras, cumprimento da redução obrigatória do 
número de trabalhadores, encontram-se demonstrados nas informações prestadas pelos 
serviços e suportarão a decisão a tomar pelo executivo. No que concerne à excepcionalidade 
e ao interesse público que têm que ser demonstrados para cumprimento dos aspetos 
subetivos previstos na lei, os mesmos também fazem parte do processo que sustenta esta 
autorização ora colocada à consideração da Câmara Municipal pelo que, cumpridos estes 
pressupostos competirá a este órgão a tomada de decisão sobre esta matéria.” -------------------  
 ---------- O Sr. Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo que “não respondeu à minha 
pergunta. Gostava que dissesse se tem conhecimento dos termos da proposta e se encontra 
nela refletido o critério da excecionalidade dos trabalhadores em causa para o serviço em 
causa. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O carácter da execionalidade tem que ser demonstrado e devidamente comprovado 
pelos serviços na proposta apresentada pela Sr. Presidente. Por isso, solicito que cada 
responsável do serviço a que se refere a proposta de abertura de concurso se pronuncie se 
existe carácter excepcional para o mesmo “, ao que a Sra. Presidente respondeu que “irei 
solicitar”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu dizendo que “a Câmara Municipal 
como entidade patronal é responsável, em primeira, linha pelos trabalhadores que tem no 
presente. Gostava que me explicasse como estão as situações dos contratados a termo certo 
e o que vai ser feito para que eles continuem a trabalhar na Câmara Municipal e porquê? ------  
 ---------- A abertura dos concursos com base nos lugares não preenchidos no mapa de 
pessoal vai pôr em causa a continuidade dos trabalhadores com contrato a termo certo para 
lá das datas neles apostas. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação aos contratados a termo certo que terminaram os seus contratos em 
dezembro último e estavam afetos às escolas, qual é a sua atual situação?” -----------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “foram contratados pelas Juntas de Freguesia 
através de Contratos de Emprego e Inserção.”---------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio questionando “e em relação aos lugares 
previstos no mapa de pessoal e que não estão abrangidos por estes concursos, o que é que 
pensam fazer?” ao que a Sra. Presidente respondeu que “vão ser direccionados para as 
escolas.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e remeter à 
Assembleia Municipal para deliberação. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 

PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES JURÍDICAS DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO - 2 POSTOS DE ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA A ÁREA DE 
ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DOMT - SETOR DE OFICINAS. ----------  
 ---------- Presente Proposta mencionada, e-mail da Direção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA), informação da Divisão de Recursos Humanos, 
Declaração da Secção de Gestão Administrativa de Pessoal sobre o preenchimento dos 
mapas SIIAL, informação n.º 51/2014 da Divisão de Recursos Humanos, Quadro Síntese das 
Entradas e Saídas de trabalhadores no ano de 2013 e até fevereiro de 2014 e Informação de 
Cabimento Orçamental da Divisão Financeira, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O teor das intervenções dos senhores vereadores, sobre este assunto, é o mesmo 
que recaiu sobre o ponto 6.5. -------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e remeter à 
Assembleia Municipal para deliberação. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES JURÍDICAS DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO - 1 POSTO DE ASSISTENTE OPERACIONAL PARA A ÁREA DE 
ATIVIDADE DE TELEFONISTA – DA. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente Proposta mencionada, e-mail da Direção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA), informação da Divisão de Recursos Humanos, 
Declaração da Secção de Gestão Administrativa de Pessoal sobre o preenchimento dos 
mapas SIIAL, informação n.º 51/2014 da Divisão de Recursos Humanos, Quadro Síntese das 
Entradas e Saídas de trabalhadores no ano de 2013 e até fevereiro de 2014 e Informação de 
Cabimento Orçamental da Divisão Financeira, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O teor das intervenções dos senhores vereadores, sobre este assunto, é o mesmo 
que recaiu sobre o ponto 6.5. -------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e remeter à 
Assembleia Municipal para deliberação. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES JURÍDICAS DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO - 12 POSTOS DE ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA A ÁREA DE 
ATIVIDADE DE CANTONEIRO DE LIMPEZA – DSUA – SETOR DE HIGIENE E LIMPEZA. ---  
 ---------- Presente Proposta mencionada, e-mail da Direção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA), informação da Divisão de Recursos Humanos, 
Declaração da Secção de Gestão Administrativa de Pessoal sobre o preenchimento dos 
mapas SIIAL, informação n.º 51/2014 da Divisão de Recursos Humanos, Quadro Síntese das 
Entradas e Saídas de trabalhadores no ano de 2013 e até fevereiro de 2014 e Informação de 
Cabimento Orçamental da Divisão Financeira, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O teor das intervenções dos senhores vereadores, sobre este assunto, é o mesmo 
que recaiu sobre o ponto 6.5. -------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e remeter à 
Assembleia Municipal para deliberação. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES JURÍDICAS DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO - 3 POSTOS DE ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA A ÁREA DE 



 

 

ATIVIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO – DSUA – SECÇÃO DE ÁGUAS E 
SANEAMENTO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Presente Proposta mencionada, e-mail da Direção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA), informação da Divisão de Recursos Humanos, 
Declaração da Secção de Gestão Administrativa de Pessoal sobre o preenchimento dos 
mapas SIIAL, informação n.º 51/2014 da Divisão de Recursos Humanos, Quadro Síntese das 
Entradas e Saídas de trabalhadores no ano de 2013 e até fevereiro de 2014 e Informação de 
Cabimento Orçamental da Divisão Financeira, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O teor das intervenções dos senhores vereadores, sobre este assunto, é o mesmo 
que recaiu sobre o ponto 6.5. -------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e remeter à 
Assembleia Municipal para deliberação. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – DESPACHO DE FIXAÇÃO DO NÚMERO DE VEREADORES 
PERMANENTES E NOMEAÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente despacho mencionado, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. --------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PARA A 
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES ELETRICAS PRESENTES E FUTURAS DO MUNICÍPIO DE SILVES EM 
REGIME DE AVENÇA, CELEBRADO COM A PEFE – ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO LDA.  
 ---------- Presentes informações da Secção de Aprovisionamento e da Divisão de Recursos 
Humanos, das quais se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ---------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável à 
renovação do contrato nos termos das informações técnicas. -------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - SIR (SISTEMA DE INDÚSTRIA RESPONSÁVEL) - 
TABELA DAS TAXAS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, Fundamentação Económico-Financeira 
das Taxas referentes ao SIR e Tabela, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ---------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DA SRA. VEREADORA DRA. 
MARIA LUISA MEDEIRO CONDUTO LUÍS, COMO REPRESENTANTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL NOS CONSELHOS GERAIS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES E 
DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES-SUL, EM SUBSTITUIÇÃO DO SR. 
VEREADOR RODRIGO MANUEL LAMIM. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta apresentada pela Exma. Sra. Presidente, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DA SRA. VEREADORA DRA. 
MARIA LUISA MEDEIRO CONDUTO LUIS, COMO REPRESENTANTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL NO CONSELHO LOCAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SILVES, EM 
SUBSTITUIÇÃO DO SR. VEREADOR RODRIGO MANUEL LAMIM.----------------------------------   
 ---------- Presente proposta apresentada pela Exma. Sra. Presidente, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. --------------------------  
 



 

 

 ---------- 6.15 - ASSUNTO – DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DA SRA. VEREADORA DRA. 

MARIA LUISA MEDEIRO CONDUTO LUIS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO LOCAL 
DE AÇÃO SOCIAL (CLAS), EM SUBSTITUIÇÃO DO SR. VEREADOR RODRIGO MANUEL 
LAMIM.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente despacho apresentado pela Exma. Sra. Presidente, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. --------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.16 - ASSUNTO – DESPACHO DE CRIAÇÃO DE ÁREAS DE ATIVIDADE E SUA 
ATRIBUIÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente despacho apresentado pela Exma. Sra. Presidente, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. --------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.17 - ASSUNTO – DESPACHO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
VEREADORA DRA. MARIA LUÍSA MEDEIRO CONDUTO LUÍS. --------------------------------------  
 ---------- Presente despacho apresentado pela Exma. Sra. Presidente, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. --------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 quinze 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.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 
 


