
 
 

 

 - ---------------------------------------------------- ATA Nº 9  -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ------  
 ---------- ------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 5 DE MARÇO DE 2014  -------------------------  
 ---------- Aos cinco dias do mês de Março do ano de dois mil e catorze, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas dez horas, a Câmara 
Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma 
Câmara.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, 
Eng.ª Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de 
Madeira Neto, Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ----------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. 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 3.106.313,16 € (três milhões, cento e seis mil, 
trezentos e treze euros e dezasseis cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 
517.357,75 € (quinhentos e dezassete mil, trezentos e cinquenta e sete euros e setenta e 
cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Não foram aprovadas quaisquer atas de reunião de Câmara.  -------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando que “amanhã virá a 
Silves, o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Ordenamento do Território e da Conservação da 
Natureza, Prof. Doutor Miguel de Castro Neto. Pretende-se que seja criado um local para 
divulgação do lince ibérico e fazer da Quinta Pedagógica, também um outro local de 
divulgação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Pretendemos a divulgação nacional e internacional do lince ibérico. ------------------------  
 ---------- Iremos, também, ter a visita de Sua Excelência o Sr. Presidente da República, que se 
desloca ao Algarve na próxima sexta-feira, dia 7 de março, sendo que um dos pontos da visita 
são umas estufas de frutos vermelhos, localizadas no Cerro de São Miguel, perto de Silves. 
Iremos fazer chegar um convite a toda a vereação, logo que nos seja facultada a agenda 
dessa deslocação.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente prosseguiu a sua intervenção dizendo “a zona agrária fechou, a 
extensão da Segurança Social de São Bartolomeu de Messines também, mas nós temos 
tentado contrariar essa posição. ---------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- No âmbito das comemorações do Dia da Mulher está aberta uma exposição 
subordinada ao tema, que foi feita pela nossa Secção de Arquivo, e iremos ter um encontro, 
na Quinta Pedagógica de Silves, no próximo dia 8 de março de 2014, para relembrar a 
importância e o papel da mulher na sociedade.” -------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra e referiu que “quanto aos terrenos 
do Complexo Desportivo de Armação de Pêra, uma pessoa veio dizer-me que tinha recebido 
um ofício, dirigido aos proprietários, que não abonava nada em relação a mim. Ora não vale a 
pena irmos por esse caminho. Tudo o que fiz foi para que se agisse rapidamente, para a 
permuta dos terrenos. E porque o ofício é pouco dignificante da minha pessoa, poderemos 
ver com os técnicos e demais vereadores, se houve alguma negligência da minha parte.” ------  



 
 

 

 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto iniciou a sua intervenção dizendo que “na 
última Assembleia Municipal, de 28 de fevereiro de 2014, que teve lugar na Sociedade 
Recreativa e Instrução de São Marcos da Serra, houve uma situação, que passo a identificar, 
e questiono se a mesma se pode verificar, de acordo com o Regimento: houve uma proposta 
que foi posta à votação e, nessa altura, a bancada da CDU ausentou-se da sala. Como já 
tinham contribuído para deliberações anteriores, questiono se é possível um membro 
ausentar-se da sala e voltar, e participar em deliberações posteriores à proposta apresentada 
sem a ter votado?” ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente passou de seguida à apresentação dos esclarecimentos em 
resposta ao solicitado pela vereação não permanente: ----------------------------------------------------  
 ---------- 1) Quanto à correspondência entre a GNR e a Câmara Municipal de Silves, 
relativamente às autocaravanas, foi fornecida cópia dos ofícios trocados entre as duas 
entidades; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2) Situação da propriedade do Complexo Desportivo de Armação de Pêra: não foi 
prestado nenhum esclarecimento, uma vez que tal foi feito na reunião de Câmara de 22 de 
janeiro de 2014; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3) Relativamente à atribuição de subsídio ao Silves Futebol Clube: tem havido 
contactos entre a Direção do Clube e o executivo permanente, sendo que a situação será 
resolvida brevemente, com a apreciação do PAMAD (Programa de Apoio ao Movimento 
Associativo Desportivo) e outros programas; -----------------------------------------------------------------  
 ---------- 4) Substituição do relvado sintético do Estádio Municipal de São Bartolomeu de 
Messines: não foi prestado nenhum esclarecimento, uma vez que tal foi feito na reunião de 
Câmara de 12 de fevereiro de 2014; ----------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 5) Listagem de todos os prédios inspecionados pela Comissão de Vistorias: não foi 
prestado nenhum esclarecimento, uma vez que tal foi feito na reunião de Câmara de 22 de 
janeiro de 2014; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6) Inventário do espólio do Museu da Cortiça: foi sugerido aos Srs. Vereadores a 
consulta de um dossier sobre este assunto que se encontra no GAP (Gabinete de Apoio à 
Presidência); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 7) Ponto da situação das contas de gerência em análise pelo Tribunal de Contas: não 
foi prestado nenhum esclarecimento, uma vez que tal foi feito na reunião de Câmara de 15 de 
janeiro de 2014; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 8) Situação da Pastelaria da D. Rosa, sita na Praça do Município, em Silves: a 
mesma reabriu em 16 de janeiro após parecer favorável da ASAE (Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica), há no entanto obras a fazer, sendo as interiores da responsabilidade 
do inquilino e as exteriores do município. Depois de realizadas, torna-se possível a 
celebração de um contrato de arrendamento; ----------------------------------------------------------------  
 ---------- 9) Número de visitantes e receitas em equipamentos turísticos (Castelo de Silves e 
Museu Municipal de Arqueologia): foi facultado um quadro que espelha essa informação; ------  
 ---------- 10) Para o processo dos transportes escolares 2014/2015, já foi enviada aos 
Agrupamentos de Escolas a documentação necessária, que carece de resposta até ao dia 17 
do corrente mês; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 11) Utilização dos Pavilhões Gimnodesportivos, grau de utilização, receitas, gastos e 
utilizadores: facultado um relatório; ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 12) Número de utentes da Biblioteca Municipal (entradas): facultado um quadro com 
informação relativa aos anos de 2011 a 2013; ---------------------------------------------------------------  
 ---------- 13) Distribuição dos alunos dos escalões A e B, e sua divisão por escolas: foi 
facultada uma listagem; --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 14) As AEC’s (Atividades Extracurriculares) do ano lectivo 2013/2014 foram 
atribuídas à Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines e estão a decorrer bem; ------------  
 ---------- 15) Os Programas de Apoio ao Movimento Associativo e às Instituições serão 
brevemente submetidos à apreciação do executivo municipal. Mais se informou que têm sido 



 
 

 

efectuadas transferências para as Corporações de Bombeiros de Silves e de São Bartolomeu 
de Messines; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 16) Intervenção nas redes de águas e esgotos: foi feita uma transcrição de parte da 
informação prestada na reunião de 22 de janeiro de 2014; -----------------------------------------------  
 ---------- 17) Intervenção na Rua do Alentejo, sita em Armação de Pêra: não foi prestado 
nenhum esclarecimento, uma vez que tal foi feito nas reuniões de Câmara de 15 de janeiro e 
de 12 de fevereiro do corrente ano; -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 18) Quanto às obras na muralha de Almedina (Torre 16) foi informado que a obra 
encontra-se em fase de concurso por ajuste direto, aguardando-se a entrega de proposta até 
ao dia 10 do corrente mês; ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 19) Ainda não se encontra constituída a nova Comissão de Trânsito; ----------------------  
 ---------- 20) Higiene e Segurança no Trabalho: está a ser preparado o lançamento do 
procedimento concursal por ajuste direto; ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- 21) Manutenção do espaço da Fábrica do Inglês: não foi prestado nenhum 
esclarecimento, uma vez que tal foi feito nas reuniões de Câmara de 29 de janeiro e 19 de 
fevereiro do corrente ano; ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 22) Foi, por último, informado que no que toca aos Parques Infantis, a fase de 
diagnóstico dos problemas foi concluída, estando-se a proceder à aquisição dos materiais 
com vista à intervenção nos parques. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente fez também a entrega de uma informação da Divisão Financeira, 
sobre os fundos disponíveis a 03 de março de 2014. ------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “a minha demissão e 
o estar aqui não depende da sua vontade, Sr. Vereador Mário Godinho; só depende de mim. 
Parece que, sob o vosso ponto de vista, durante o tempo em que andei cá, nada fiz e até 
prejudiquei as pessoas. Esta situação de estar sempre na berlinda não é agradável, pois é 
como se fosse uma pessoa não grata para o concelho.  --------------------------------------------------  
 ---------- Vejo, contudo, que alguma coisa mudou. O executivo camarário tem quatro anos para 
desenvolver a sua actividade, mas que haja um período em que se possa questionar o 
executivo permanente sem que este se sinta melindrado. Ora eu não estou cá para isso. ------  
 ---------- As fotografias que aqui trago revelam preocupações, que eu considero deverem ficar 
registadas, tais como:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A situação do Campo de Futebol das Gaivotas, sito em Armação de Pêra; ---------------  
 ---------- O local onde se situava o restaurante “A Kubata” que carece de limpeza; ----------------  
 ---------- A necessidade de ser refeito o passadiço de acesso à praia de Armação de Pêra; -----  
 ---------- A necessidade de reparação do buraco existente na Rua Manuel de Arriaga, em 
Armação de Pêra, por motivo de rotura; -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- A necessidade da requalificação dos apoios de praia dos pescadores; --------------------  
 ---------- A necessidade de intervenção na Ermida da Nossa Senhora do Pilar, no Algoz; --------  
 ---------- A existência de muita sinalética danificada e que é necessário substituir;  ----------------  
 ---------- A necessidade de limpeza junto das bermas dos caminhos municipais;  ------------------  
 ---------- A necessidade de colocação de tampas que faltam em contentores do lixo, e de 
recolha de detritos verdes e outros monos; -------------------------------------------------------------------   
 ---------- A necessidade de recuperação dos buracos no pavimento do parque de 
estacionamento, junto às Piscinas Municipais;  --------------------------------------------------------------  
 ---------- A necessidade de intervenção arqueológica no moinho do Rodete, localizado no Sítio 
da Fragura, Silves.” --------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra salientando “eu tenho uma relação de 
amizade consigo e ainda ontem o afirmei, em Armação de Pêra, mas a luta política sobrepõe-
se à amizade, e é dentro desse âmbito que me posiciono. Contudo, fiquei surpreendido pela 
sua intervenção de há pouco. -------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Recordo o que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse há oito dias atrás, sobre a Sra. 
Presidente e, nesta situação, ela tem cem por cento de razão. Nós fomos surpreendidos pela 
GNR quando nos exibiram uma carta da Câmara, assinada por si, relativamente à situação 
das autocaravanas em Silves. Não nos pode atacar numa quarta-feira e, na seguinte, dizer 
que nós é que o atacámos.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio e, dirigindo-se ao Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, disse “o 
Sr. Vereador perguntou quando é que o executivo permanente iria assumir a sua posição de 
responsabilidade uma vez que fica melindrado quando lhe é apresentada uma situação ou um 
problema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Acho que nós, desde que assumimos o mandato, temo-lo feito com responsabilidade 
e, no meu entender, e face à minha posição de Presidente da Câmara, tenho sido coerente 
nos meus contributos e mantido sempre a mesma linha. Qualquer um de nós, os sete 
membros, tem responsabilidade, mas temos que ver de onde veio o problema e de que forma 
colaborámos na sua resolução. Onde está a sua coerência? Nós temos tido sempre atitudes 
responsáveis, ao contrário de vós. Relembro, nomeadamente, a criação do “Acesso à Portaria 
Norte do Castelo”, ao qual não foi dado qualquer utilidade, e cujo equipamento se encontra 
vandalizado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra e disse que “mais uma vez, enquanto 
eleitos, temos responsabilidades, mas acho que devia haver um pouco de contenção nos atos 
que são mais públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao ocorrido durante a sessão da Assembleia Municipal do passado dia 28 
de fevereiro, que teve lugar na Sociedade Recreativa e Instrução de São Marcos da Serra, foi 
mais uma situação desagradável e, ainda bem, que a Sra. Presidente da Câmara disse que 
os jovens já tinham saído. Nessa sessão da Assembleia Municipal estavam presentes muitos 
jovens da freguesia de São Marcos da Serra, e situações como a que se verificou, em nada 
dignificam a democracia e os órgãos do poder local. Acho que deveria haver, da parte da Sra. 
Presidente da Câmara, algum reparo junto da mesa da Assembleia Municipal, para haver um 
certo cuidado e ponderação nas situações que ocorrem lá e que dão uma imagem do 
funcionamento da Assembleia Municipal que nós não queremos dar. ---------------------------------  
 ---------- O episódio relatado pela Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto não se deve 
repetir. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A situação é tanto mais grave não só pelas pessoas que se levantaram, como pelo 
facto de não terem voltado a pôr a proposta à votação. ---------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à informação prestada sobre o número de visitantes e receitas dos 
equipamentos turísticos, vem no seguimento da informação que solicitei. Mas não era bem 
isso que eu queria. Gostava de saber o número de visitantes do antigo Matadouro, onde 
actualmente se encontra o CELAS (Centro de Estudos Luso Árabes de Silves) e todos os 
outros equipamentos turísticos que têm visitantes. Gostaria que as receitas viessem 
descriminadas, ao nível de publicações, entradas, etc.. ---------------------------------------------------  
 ----------  Acho que há uma discrepância entre o número de visitantes e entradas e as receitas 
do tipo de publicações, por exemplo. ---------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Há uma janela de oportunidades que, enquanto município, não estamos a aproveitar 
e, uma das mais-valias do concelho, tem a ver com o turismo.” -----------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra salientando “deixo a minha 
profunda preocupação com o que se tem vindo a passar nas reuniões de Câmara: passados 
três meses, já existem notórias dificuldades de relacionamento entre os presentes. --------------   
 ---------- Apelo para que isto não volte a acontecer porque dá-me a entender que há uma 
estratégia da CDU que é a de responsabilizar quem esteve antes, quando deveria era passar 
para um discurso positivo.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu a sua intervenção dizendo que 
“apresento uma proposta que tem a ver com o Núcleo Agrário de Silves.” Passa-se, assim, a 
transcrever a mesma: -----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- “Considerando que o concelho de Silves é o maior produtor do país, em termos de 
citrinos;  
 ---------- Considerando que no nosso concelho existe a maior concentração de produtores de 
citrinos do país; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Considerando que o governo PSD encerrou o Núcleo da Delegação Agrária de 
Silves; -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Considerando que tal encerramento foi à revelia dos agricultores e da autarquia e que 
tal representa mais uma machadada na dinamização do concelho; ------------------------------------  
 ---------- Considerando que é imperativa uma tomada de posição, por parte da Câmara, em 
defesa dos interesses silvenses; ---------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Propomos: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- a) Que a vereação manifeste a sua oposição ao encerramento do núcleo da 
Delegação Agrária de Silves; -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- b) Que exija ao Governo que reveja a sua posição e reabra o núcleo da Delegação; e  
 ---------- c) Que seja facultada à comunicação social a deliberação que vier a ser tomada.” -----  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto voltou a intervir dizendo que “nós, PSD, 
subscrevemos essa proposta.” -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente colocou a proposta à votação, tendo sido deliberado, por 
unanimidade, aprovar a proposta apresentada. --------------------------------------------------------------    
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu, salientando que “a recuperação da 
imagem da Nossa Senhora da Saúde, em São Bartolomeu de Messines, deveria estar 
concluída para fazer parte da homenagem ao falecido Sr. Padre Brito do Ó.” -----------------------  
 ---------- A Sra. Presidente informou que “já entrei em contacto com o Sr. Padre Aquino para 
saber quais são os procedimentos para tal ocorrer.” -------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Dr. Fernando Serpa voltou a tomar a palavra apelando para que “as respostas 
aos Srs. Vereadores sejam de acordo com os esclarecimentos que os mesmos solicitam.------  
 ---------- E quanto à composição da Comissão de Trânsito?” ---------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “vamos apresentar uma proposta.”----------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa solicitou “informação, por escrito, sobre o ponto 
de situação dos processos das dívidas da Câmara à banca (Caixa Geral de Depósitos e 
Millennium bcp), em relação à Viga d’Ouro. -------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação aos processos de abertura de concursos de pessoal, solicitei na última 
reunião que, para fundamentar a proposta da S ra. Presidente, os diversos serviços em 
causa, se pronunciassem sobre a excecionalidade ou não da necessidade do serviço em 
causa. Logo, queria que a Sra. Presidente, de alguma forma, me desse uma cópia da 
informação desses técnicos superiores sobre este assunto.” --------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a sua intervenção dizendo “como pessoa, não consigo ter 
uma postura no executivo permanente e outra noutro sítio qualquer. Sou coerente com as 
minhas tomadas de posição e cabe aos outros avaliarem a minha pessoa. -------------------------  
 ---------- Tenho bem claro na minha consciência, e dentro da minha formação pessoal, do que 
são relações de amizade e estritamente profissionais. Neste caso concreto, o que me é 
exigido, como Presidente da Câmara, é que as minhas decisões sejam tomadas sempre em 
prol da população. E essa minha integridade irá haver, sendo que jamais tomarei alguma 
atitude que possa prejudicar a defesa do interesse público. Por isso, não confundamos as 
coisas: o relacionamento irá ser feito com respeito e ponderação, atendendo às relações com 
o executivo permanente e, espero contar com a vossa motivação para, em conjunto, 
conseguirmos dar resposta às necessidades existentes e contribuir para o melhoramento 
deste concelho.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ----------------------------------------------------  
 ---------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes, que apresentaram os assuntos que se 
passam a indicar: -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Munícipe: Nuno Cabrita. --------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Assunto: Autocaravanas. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O munícipe fez a entrega de um abaixo-assinado e disse que “enquanto comerciante 
e cidadão termos o direito de dar sugestões. A saída das autocaravanas da zona ribeirinha de 
Silves, mexe com todos os comerciantes e como vivemos do turismo, se houver maus tratos, 
os turistas deixam de vir. Há que regulamentar, e com a ajuda do Turismo do Algarve, I.P. e 
do serviço de turismo da Câmara Municipal, saber porque é que vêm para Silves. Há que 
estudar e responder a esta questão. Será porque é gratuito, porque está junto ao rio, etc.? ----  
 ---------- A época balnear, na cidade de Silves, é de Outubro a Abril, e temos um universo de 
pelo menos 600 pessoas, pelo que o valor apurado com apenas 2,00 € (dois euros) por 
permanência fará cerca de 500.000,00 € (quinhentos mil euros) de lucro. Acresce também a 
participação dessas pessoas em eventos e na comunidade de Silves, divulgando-se isso 
através dos serviços de turismo da Câmara Municipal de Silves. ---------------------------------------    
 ---------- A saída dos autocaravanistas em fins de dezembro foi muito danosa para nós, 
comerciantes, e daí o abaixo-assinado.” -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio dizendo que “sinto necessidade de contextualizar o 
assunto. Fui vereadora a partir de 2009 e, em fevereiro desse ano, apresentei um projecto 
feito pela Federação de Autocaravanistas, para edificar uma área de serviço junto das 
Piscinas Municipais de Silves. Este é um fenómeno recente e, nessa altura, os auto 
caravanistas rondavam os sessenta/setenta veículos. -----------------------------------------------------   
 ---------- Em 2010 e 2011 a Câmara disse que não era possível fazê-lo porque a obra da zona 
envolvente junto das Piscinas Municipais era comparticipada por fundos comunitários, não 
permitindo a execução desse projeto. Então, eu sugeri que tentássemos obter o apoio da 
CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional), mas nada foi feito nesse 
sentido. Fui insistindo e nada continuou sendo feito. Na reunião de Câmara ordinária de 20 de 
fevereiro de 2013, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, então Presidente, relembrou a minha 
questão sobre o assunto dizendo “(…) este é um assunto preocupante, que irá ser resolvido. 
Está a ser construído um parque e uma estação de serviços. -------------------------------------------  
 ---------- 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. Este é um assunto que 
está a ter a atenção merecida e será resolvido (…).” -------------------------------------------------------  
 ----------  Passaram-se os meses, até setembro, e a população escolheu, nas eleições 
autárquicas, a CDU para governar. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Na passada reunião de Câmara, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto referiu que, durante 
dezasseis anos de governo PSD, nunca ninguém foi expulso da cidade de Silves, e que 
sempre mantiveram boas relações com a GNR e com a CCDR.  ---------------------------------------  
 ---------- Ouvi o que me disse, mas nós tomámos posse a 21 de outubro de 2013 e dei conta 
que entre 29 de setembro e 21 de outubro, muitos assuntos ficaram para decisão do novo 
executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mas face à expulsão dos autocaravanistas, que desconhecia de todo, fiquei muito 
assustada e questionei como é que a GNR interveio sem a Câmara saber de nada? Então 
nem todos os assuntos foram para decisão. Mostro-vos uma carta de 8 de outubro de 2013, 
do então Presidente da Câmara Sr. Dr. Rogério Pinto, enviada para a GNR de Silves, para 
que interviesse junto dos autocaravanistas. -------------------------------------------------------------------  
 ---------- Soube desta reclamação em reunião havida com a GNR, após a última reunião de 
Câmara. É lamentável, contudo, eu ter sido destratada e enxovalhada, na passada reunião de 
Câmara, ao dizerem que eu tinha má relação com a GNR e a CCDR. Fico muito triste com 
isto tudo, porque levaram a questão para outros caminhos e deixam falar mais alto outras 
razões.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Hoje vamos deliberar sobre uma área de serviço para autocaravanas. --------------------  
 ---------- Assim, passamos a ter dois locais dentro da cidade de Silves. -------------------------------  
 ---------- A minha sensibilidade para este tema já vem de longe, preocupei-me, e dei com um 
grande número de situações por resolver quando tomei posse e é difícil intervir e dar uma 



 
 

 

resposta imediata. O actual executivo permanente quer dar essa resposta e por isso contem 
conosco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Estamos a começar por organizar uma área de serviço dentro da área urbana de 
Silves. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A dinâmica da cidade já poderia ter sido explorada e vamos fazê-lo com a Sra. 
Vereadora do Turismo, Eng.ª Maria Luísa Luís.--------------------------------------------------------------  
 ---------- Lamento, sinceramente, o que aconteceu e estamos a tentar avançar o mais 
depressa possível com a área de serviço. A regulamentação é muito importante e ela está a 
ser trabalhada junto da DAJ (Divisão de Assuntos Jurídicos). Os autocaravanistas querem 
pagar e até estranho que naquele local nada paguem.” ---------------------------------------------------  
 ---------- O munícipe mais disse que “enquanto cidadão isso é importante: quem atuou e 
porquê e o que foi feito para não haver essa acção. Há que saber porque é que as 
autoridades atuaram. Há que apurar as responsabilidades, ou seja, quem foi. Foram retirados 
os sinais proibitivos que existiam junto ao Burger Ranch e junto às Piscinas Municipais e 
colocado um junto da entrada do parque de estacionamento, há pouco tempo.” -------------------    
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto esclareceu que “havia uma sinalética junto às 
Piscinas, mas os utentes reclamaram de falta de espaço para estacionar. ---------------------------  
 ---------- Quanto à carta, muitas vezes os ofícios são feitos institucionalmente mas existe a 
parte prática, e verdadeira, que é falar com as entidades e, particularmente, posso dizer que 
conseguimos ir resolvendo o assunto. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O PSD foi penalizado nas eleições e quem tem legitimidade para estar na 
governação é a CDU. O que nós queremos é que faça mais e melhor do que nós fizemos.” ---  
 ---------- A Sra. Presidente tornou a intervir dizendo “fui pesquisar ao arquivo estas situações e 
verifiquei que sempre foram “empurradas com a barriga””. -----------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra e, dirigindo-se ao Sr. Vereador Dr. 
Rogério Pinto disse “lamento isto e só vejo uma saída: é pedir a demissão. Não fomos nós 
que denunciamos. A Sra. Presidente fez uma reunião com a GNR, a qual nos informou de lá 
ter ido porque tinham aquela carta.” -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio e dirigindo-se ao munícipe disse  que ”o 
princípio que sempre defendi é que tem mais dois votos para que os auto caravanistas fiquem 
no local onde se encontram, ou seja, perto do rio. Em termos políticos está resolvido, porque 
há vontade política e por isso, contem connosco. -----------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto disse que “agradeço a vossa presença e 
o PSD tudo fará para o melhor do concelho de Silves.” ----------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Munícipe: Nelson Gonçalves. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Autocaravanas. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O munícipe manifestou-se dizendo que “de há seis anos para cá, os autocaravanistas 
têm dado algum ânimo ao comércio em Silves durante o inverno e, como tal, insurjo-me 
contra a sua saída. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estão em causa razões políticas, o que não deve acontecer, e assim vão 
desaparecendo eventos que dão vida à cidade, como foi o caso do Festival da Cerveja. --------  

 ---------- Apelo para o bom senso e compreensão. Poderiam ter esperado mais dois ou três 
meses para colocarem a placa de proibição de estacionamento. ---------------------------------------  

 ---------- Mais relembro a preciosa ajuda que os autocaravanistas deram o ano passado 
aquando do tornado, e que até ofereceram cinco cadeiras de rodas.” ---------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Munícipe: Luís Barradas. -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Autocaravanas. ------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- O munícipe alertou para o facto de o turismo dizer respeito a todo o concelho e  que 
há que acarinhar os turistas e potenciar a procura de todos os comerciantes nos seus vários 
ramos de negócio. Trata-se de pessoas reformadas que estão disponíveis e têm uma certa 
cultura. São muito benvindos porque dão vida à cidade de Silves. -------------------------------------  

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou mais uma vez a palavra e disse “têm havido 
várias conversas sobre o autocaravanismo em muitas reuniões de Câmara e, na última, 
relembrei a reunião de 20 de fevereiro de 2013 em que a então Vereadora Rosa Palma 
questionava sobre as condições de parqueamento junto à Fissul – Pavilhão de Feiras e 
Exposições e eu disse-lhe que era preciso muito cuidado, pois senão corríamos o risco de 
acontecer o que se veio a verificar no final do ano. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Tínhamos a colaboração de algumas entidades mas não podíamos avançar e 
relembro também o que os autocaravanistas sofreram, contudo também ajudaram dando 
cinco cadeiras para dar apoio ao BLAT (Banco Local de Ajudas Técnicas). -------------------------  

 ---------- Há pouco tempo que este executivo está cá e já tomou uma medida que foi a de 
correr com as autocaravanas. Se calhar não dialogou com quem devia e há uma confusão 
nos dois comunicados que fizeram sair sobre a matéria, que deverá ser explicitada. -------------  

 ---------- Há sim que fazer um ponto ecológico de construção/concessão através de um 
concurso público, como já tive a oportunidade de o defender. Com as outras entidades, se se 
fizer um bom diálogo, não custava nada esperarem mais um mês e as autocaravanas iriam 
embora naturalmente. Há que defender os comerciantes porque toda a cidade beneficia; digo 
mais, todo o nosso concelho.” ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que “vejo isto com muita apreensão. Há 
cerca de dois anos, quando um proponente apresentou um projecto de construção de um 
parque de autocaravanas junto do Continente (anterior Modelo), disse que via isto como o 
princípio do fim ao retirar as caravanas da Fissul para lá para cima. -----------------------------------  

 ---------- Há cerca de dois meses, o empresário que explora o parque de autocaravanas veio 
perguntar quando é que a Câmara mandava retirar as autocaravanas da zona envolvente das 
Piscinas. E eu opus-me porque as pessoas estão longe do centro da cidade e são pessoas de 
idade. --  

 ---------- Defendo que as autocaravanas devem ficar onde elas se encontravam há meia dúzia 
de dias atrás. A Câmara tem que criar condições no mesmo local, em proporção da procura 
que temos no presente: é preciso dinamizar a cidade, em termos de criação de postos de 
emprego, etc.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Está agendada para hoje a discussão da criação de um miniparque para caravanas 
ao lado da Fissul para sessenta unidades, mas isso não é nada; representa um “gota de água 
no oceano” das necessidades que os autocaravanistas têm. --------------------------------------------  

 ---------- É importante que em outubro próximo isto tudo não se repita, e que a Câmara 
alargue o espaço físico para estas pessoas. No tempo em que a Sra. Dra. Isabel Soares era 
Presidente, exigi que a empresa reparasse o pavimento junto das piscinas. Mas            foi-nos 
dito que não podia ser feito porque a obra não tinha chegado ao fim e, como tal, não se podia 
usar o espaço pois foi uma obra comparticipada por fundos comunitários. Ora se a empresa 
não cumpriu as suas obrigações, tal já não serve de argumento. ---------------------------------------  

 ---------- A Câmara não pode estar à espera que os privados o façam e dêm resposta às 
necessidades existentes, mas isso será sempre fora do casco urbano da cidade de Silves, o 
que não nos interessa. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional) teve relações, 
desde o início, com a cidade de Silves e nunca permitiu a intervenção da GNR. Não há uma 



 
 

 

hierarquia mas as coisas foram articuladas entre o núcleo de protecção ambiental da GNR  e 
a CCDR.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina iniciou a sua intervenção dizendo que “reconheço que 
as pessoas se preocupam com a cidade e com o interesse de todos nós. Subscrevo grande 
parte do que já foi dito. A preocupação com as autocaravanas tem-se colocado desde o início 
deste mandato e o executivo tem consciência que se trata de um fenómeno recente. Tem um 
impacto muito grande para o comércio da cidade e poderia tê-lo ao nível dos eventos 
agendados, etc.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Damos o nosso compromisso de que o problema está identificado e estamos a 
trabalhar nas várias soluções para criar condições, a partir de outubro próximo, para que haja 
uma oferta de acordo com a procura. Se forem bem acolhidas, mais virão. E também é 
importante que o executivo permanente também se comprometa e que haja cooperação entre 
a Câmara e as outras entidades, para que haja um bom senso na gestão da situação. Penso 
que foi isso que não existiu, mas não é isso que é importante agora aqui. ---------------------------  

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Munícipe: António Luz. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Autocaravanas. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O munícipe sugeriu que fosse delimitada uma zona no parque de estacionamento 
junto ao rio, para além de quarenta autocaravanas como está pensado, porque durante o 
inverno não há necessidade de tanto espaço para estacionar. ------------------------------------------  

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

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A CONSTRUÇÃO EM RISCO DE 
QUEDA, SITA NA RUA DA ESTALAGEM, SÃO MARCOS DA SERRA. ------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Junta da Freguesia de São Marcos da Serra. -------------------------------  
 ---------- Presente auto de vistoria da comissão de vistorias, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário do imóvel nos 
termos conjugados das disposições constantes do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, 
com as posteriores alterações, do RGEU (Regulamento Geral das Edificações Urbanas) e do 
Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
proceder à realização das obras necessárias tendentes a colmatar as deficiências constantes 
no auto de vistoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A PRÉDIO DEVOLUTO, SITO NA 
RUA DR. ANTÓNIO BERNARDINO RAMOS, SÃO MARCOS DA SERRA. --------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Junta da Freguesia de São Marcos da Serra. -------------------------------  
 ---------- Presente auto de vistoria da comissão de vistorias, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário do imóvel nos 
termos conjugados das disposições constantes do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, 
com as posteriores alterações, do RGEU (Regulamento Geral das Edificações Urbanas) e do 
Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
proceder à realização das obras necessárias tendentes a colmatar as deficiências constantes 
no auto de vistoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A PRÉDIO DEVOLUTO, SITO NA 
RUA DA RIBEIRA, SÃO MARCOS DA SERRA. -------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Junta da Freguesia de São Marcos da Serra. -------------------------------  



 
 

 

 ---------- Presente auto de vistoria da comissão de vistorias, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário do imóvel nos 
termos conjugados das disposições constantes do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, 
com as posteriores alterações, do RGEU (Regulamento Geral das Edificações Urbanas) e do 
Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
proceder à realização das obras necessárias tendentes a colmatar as deficiências constantes 
no auto de vistoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A PRÉDIO DEVOLUTO, SITO LARGO 
DA CRUZ, SÃO MARCOS DA SERRA. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Junta de Freguesia da São Marcos da Serra. -------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário do imóvel nos 
termos conjugados das disposições constantes do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, 
com as posteriores alterações, do RGEU (Regulamento Geral das Edificações Urbanas) e do 
Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
proceder à realização das obras necessárias tendentes a colmatar as deficiências constantes 
no auto de vistoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MURO, EM PRÉDIO SITO 
NO CERRO GORDO, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Sérgio Manuel Guerreiro Coelho.-----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a prorrogação por mais 6 
(seis) meses, reconhecendo a existência de interesse público de acordo com a informação. ---  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, EM PRÉDIO SITO EM FAZENDA 
CARAVELA, ALCANTARILHA. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Rodney Brian Chambers, Diane Margaret Chambers, Richard 
James Walker e Alexandra Margaret Walker. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 nos termos 
da informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE EDIFICAÇÃO DE PARQUE DE GARRAFAS DE 
GÁS, EM MONTE DA JÓIA, SILVES. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação e conceder 
à firma o prazo de 6 (seis) meses, para encontrar um espaço alternativo para o parque de 
garrafas de gás. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, EM PRÉDIO SITO EM CALIÇOS, 
ARMAÇÃO DE PÊRA. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Eduardo da Conceição Cristóvão, cabeça de casal da herança de. --   



 
 

 

 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação de acordo 
com a informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, EM PRÉDIO SÍTIO 
NO CORGO, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Alan Edward Joseph Jones e Edward Jones, Lda.. ----------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a hipoteca sobre os Lotes 1, 2, 4 
e 5 nos termos da informação técnica de 9 de outubro de 2013 e do relatório da Comissão 
Municipal de Avaliação de Imóveis, face à declaração do banco apresentada e à certidão do 
Registo Predial actualizada, ora entregue pelo requerente. ----------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE 
COMBUSTÍVEL, EM PRÉDIO SITO EM VALES DO ALGOZ, ALGOZ. -------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Sulceram - Cerâmica do Sul, 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 de 
acordo com a informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE CEDÊNCIA DE DUAS PARCELAS DE 
TERRENO, A DESANEXAR DOS PRÉDIOS N.º 8 - SECÇÃO “O” E N.º 86 – SECÇÃO “N”, 
DA FREGUESIA DE PÊRA. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Leal Seruca.-------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presentes informações da Divisão de Gestão Urbanística e do Departamento de 
Administração Geral, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ----------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar as duas parcelas de terreno, a 
título gratuito, para a integração no domínio público municipal de acordo com a informação 
técnica.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITA EM 
CALIÇOS, ARMAÇÃO DE PÊRA. -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Mervyn Willbert Douglas. ---------------------------------------------------------  
 ---------- 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, 
aceitar a dispensa de apresentação dos projetos das especialidades e emitir a licença de 
construção de acordo com a informação. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  --------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 
DESTINADO A COMÉRCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS, 
EM PRÉDITO SITO NA HORTA DO ALGOZ, LOTE 4, ALGOZ. ----------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Rui Manuel Martins Lourenço. ---------------------------------------------------  
 ---------- 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 de 
acordo com a informação e autorizar o uso pretendido. ---------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                         
 ---------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ANEXO, EM PRÉDIO SITO 
NA ESTRADA DO PAÇO, N.º 9, ALGOZ. ---------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- REQUERENTE: Florentina Silva Cabrita. -----------------------------------------------------------  
 ---------- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.15 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, EM PRÉDIO SITO NA RUA D. JOÃO II, 
ARMAÇÃO DE PÊRA, ALCANTARILHA. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Sociedade de Construções Lindalgarve, Lda.. ------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação prévia nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ---------- 4.16 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER QUANTO À MOBILIZAÇÃO DE SOLO E 
ARBORIZAÇÃO COM EUCALIPTO, EM PRÉDIO SITO EM MONTE DA CAMPINA, SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Portucel Soporcel Florestal, S.A.. ----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável face à 
declaração da requerente de cumprimento do parecer emitido pela ICNF (Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas) de acordo com a informação. ---------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.17 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇO DE 
AUTOCARAVANAS, NA ZONA RIBEIRINHA DE SILVES. -----------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de localização nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA E DESPACHO DE NOMEAÇÃO DE PEDRO FILIPE 
SINTRA SANTOS COMO SECRETÁRIO PARA O GABINETE DE APOIO PESSOAL DA 
VEREADORA MARIA LUÍSA MEDEIRO CONDUTO LUÍS. ----------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta e despacho, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – SIR (SISTEMA DE INDUSTRIA RESPONSÁVEL) – 
FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DAS TAXAS E LICENÇAS DE 
URBANISMO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo “sempre votei contra porque não aceito 
que quatro ou cinco pessoas da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, viessem 
com tabelas iguais para todo o distrito de Faro. Em 29 de maio de 2013, votei contra a 
implementação das taxas, porque creio que deve haver tratamento igual naquilo que é igual, 
mas temos que atender às diferenças existentes no distrito de Faro, nomeadamente a 
interioridade que existe em alguns locais, as diferenças entre cada concelho, o potenciar o 
desenvolvimento do concelho, tornando-o mais atractivo, nomeadamente a nível industrial. ---  



 
 

 

 ---------- O que se está a pôr à votação não é a implementação de novas taxas, mas o que foi 
anteriormente aprovado feito com a tabela versão três e não com a versão quatro. ---------------  
 ---------- Ou seja, foi um erro dos nossos serviços, em termos de aplicação daquilo que foi 
anteriormente aceite. Por isso a votação passa apenas pela correção da tabela.” -----------------  
 ---------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos, também presente 
nesta reunião, esclareceu que “o que aconteceu foi uma sucessão  de  tabelas. Deverá ser 
corrigido com a remessa para inquérito público, nova deliberação e remessa posterior para a 
Assembleia Municipal para deliberação.” ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário José Godinho interveio dizendo que “relativamente à 
apresentação da proposta de taxas municipais no âmbito da AMAL, esta recepcionou cinco 
comunicações: Faro, Lagoa, Lagos, Monchique e Portimão. Porque é que Silves não se 
pronunciou?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa perguntou se “estas taxas são obrigatórias? 
Tendo a Sra. Dra. Isabel Cabrita respondido que “sim”. ---------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa voltou a intervir sugerindo “que se questione se 
este estudo ainda se mantém na íntegra. É que volvido um ano sobre ele pode já não se 
achar justificado.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina referiu que “o executivo ou técnicos, ao olharem para 
estes valores, o que é que entendem? Ou seja, há que saber se são demasiado altos ou 
baixos. O que interessa saber é se esses valores são admissíveis ou legítimos para o nosso 
concelho.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter à Divisão Financeira para 
informar sobre a adequabilidade das taxas propostas ao nosso concelho e valores em vigor 
nos concelhos limítrofes. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE APOIO PARA O 19.º TORNEIO DE CARNAVAL  
BENJAMINS A (ANTÓNIO ESTREIA) 2014, EM 01 E 02 DE MARÇO DE 2014. -------------------  
 ---------- REQUERENTE: União Desportiva Messinense. --------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira e ofício do requerente, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto perguntou se “esta verba é para ser incluída nas 
Atividades Pontuais ou no PAMAD – Programa de Apoio ao Movimento Associativo 
Desportivo?” Tendo a Sra. Presidente respondido que “sim, está prevista.” -------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. 
Presidente de 25 de fevereiro de 2014. ------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA POR 
EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA O EXERCÍCIO DE DOIS 
ESPECTÁCULOS DE DIVERSÃO, NO CAMPO DE FUTEBOL DE ARMAÇÃO DE PÊRA, 
DAS 15H00 ÀS 19H00 DOS DIAS 2 E 4 DE MARÇO DE 2014. ----------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação Amigos de Armação. -----------------------------------------------  
 ---------- Presente pedido da requerente, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ----   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. 
Presidente de 28 de fevereiro de 2014. ------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º3. ---------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.------------------ 
 ---------- O Sr. Dr. Rogério Pinto salientou que “estranho quem esta altura já seja necessária 
uma proposta de alteração n.º3.” --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta de alteração. Os 
Vereadores do PSD e do PS abstiveram-se. -----------------------------------------------------------------  
 



 
 

 

 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PROCESSO N.º 109/14.3 BELLE DO TAFL (TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ) - CONTRA O MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO DE 
IMPACTE AMBIENTAL DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA GRANDE. ------------------------  
 ---------- Presente proposta e citação do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “o resultado das eleições 
autárquicas ditou que a CDU irá ter a responsabilidade de gestão do concelho. Claro está 
que, neste tocante, não vislumbro nenhuma proposta em concreto, do executivo permanente, 
vinda da Sra. Presidente, pelo que pergunto frontalmente: a Sra. Presidente pretende 
contestar ou não? Esta questão merece uma resposta simples. E, em função do que for dito, 
nós tomaremos a nossa posição.” -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente respondeu que “atendendo aos antecedentes deste 
processo e, provavelmente, por não ser uma prática do anterior executivo de trazer à 
discussão determinados assuntos com impacto para o concelho, achei por bem trazê-lo à 
discussão em termos de executivo, para que possamos tomar uma decisão relativamente à 
contestação ou não do Município de Silves sobre o mesmo. ---------------------------------------------  
 ---------- Assim sendo, mantenho a mesma posição aquando Vereadora não permanente 
sobre este Projeto da Praia Grande, por considerar que o mesmo não se coaduna com o local 
em si e, atendendo à realidade que se vive e o que se avista no concelho vizinho. Se me 
perguntar, que é isso que está à espera que eu diga, se contesto ou não, a minha resposta é 
de que não irei contestar.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu a sua intervenção dizendo que 
“quero reconhecer o fato de ter trazido o assunto à reunião de Câmara em tempo, e com 
tempo, para que todos possam assumir as suas posições, o que não era habitual. ---------------  
 ---------- Chamo a atenção da Sra. Presidente para o facto de já não estar cá como Vereadora 
eleita pela CDU, mas como garante da legalidade dos atos da Câmara Municipal. E, como 
garante da legalidade dos atos da Câmara Municipal, compete-lhe defender a legalidade dos 
actos e das decisões que forem tomadas, mesmo que a Sra. Presidente não tivesse votado a 
favor das mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Chamava a atenção que, com a sua decisão de não contestar, está a transmitir a 
ideia que o Plano de Pormenor da Praia Grande não foi validamente aprovado e, nesse 
aspeto, se for tomada pela Câmara Municipal a decisão de não contestar, pese embora a não 
contestação não importar a confissão dos fatos, não é menos verdade que o Tribunal 
apreciará livremente essa conduta, em que o órgão que tomou essa decisão não defende a 
deliberação, que pelos proponentes, é posta em causa. --------------------------------------------------  
 ---------- Por outro lado, apelo à Sra. Presidente para que reveja a sua posição enquanto 
Presidente da Câmara, pela existência de um contrato entre a Câmara Municipal e as 
empresas Promotoras (Finalgarve – Sociedade de Promoção Imobiliária e Turística, S.A., a 
Bichorro – Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, S.A., e Fiparso – Sociedade Imobiliária, 
S.A.), com direitos e deveres para ambas as partes. Com esta posição da Sra. Presidente de 
não contestar, que respeito, porque vem na linha de coerência pessoal mas não como 
Presidente, pode por em causa o próprio plano e todo o investimento que foi feito pelos 
proponentes. Apelo à Sra. Presidente para que, sustentando a sua posição, a reveja e, de 
alguma forma, defenda a contestação da acção, salvaguardando sempre a posição pessoal 
da Sra. Dra. Rosa Palma. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Admitindo que, seguramente, não lhe transmitiram a existência do CDU – Contrato de 
Desenvolvimento Urbano que, por existir, ainda reforça mais a posição da Câmara Municipal 
na deliberação que tomou em 07 de março de 2012. ------------------------------------------------------   
 ---------- Finalizo, dizendo que se trata de uma questão de legalidade e não politica. --------------  
 ---------- Reforço esta minha intervenção com tudo aquilo que disse em defesa dos 
ambientalistas, chegando ao ponto de, no ano passado, ter proposto uma reunião 
extraordinária para que aspetos por eles defendidos fossem apresentados à vereação, e por 
esta recebidos e encaminhados para os proponentes do projeto. --------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Proponentes esses, que sempre se mostraram recetivos à inclusão dos aspetos 
defendidos em proteção do ambiente, porque melhor que ninguém, sabem que a viabilidade 
deste projeto depende em proporção da defesa do meio ambiente onde se integra. --------------  
 ---------- E assim, se a Sra. Presidente achar por bem, porque apresentou o assunto em 
tempo, este poderá ficar suspenso até à próxima reunião.”------------------------------------------------ 
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “nós aqui iremos tomar uma 
posição. É um projeto que defendemos desde a primeira hora, como sabem. Penso que 
sempre houve, por parte dos promotores, um bom entendimento com a Câmara Municipal, 
sempre acataram as nossas propostas e foi feito um Estudo do Impacto Ambiental. E, em 
primeiro lugar, ponho os interesses do concelho, porque acredito no projeto, por trazer 
benefícios para o concelho, ou seja, receitas para o Município e aquela zona não ficará 
prejudicada, mas pelo contrário irá ficar valorizada.”-------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. -------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 

 


