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 ------------------------------------------------------ ATA Nº 1  -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2015  -----------------------  
 ---------- Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, 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. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente 
Operacional da Câmara Municipal de Silves.  ----------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo 
ao dia de ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de 
operações orçamentais nele acusado é de 3.261.159,12€ € (três milhões, duzentos sessenta 
e um mil, cento e cinquenta e nove euros e doze cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 484.066,39 € (quatrocentos e oitenta a quatro mil, sessenta e seis euros e 
trinta e nove cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Não houve atas aprovadas. ----------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A senhora presidente iniciou a reunião e informou que, “não foi possível trazer hoje a 
informação relativa aos fundos disponíveis, devido ao fecho das contas do ano, e à passagem 
para o orçamento do ano de 2015. ------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Em relação às informações que foram pedidas pelos senhores vereadores está a ser 
feito um levantamento exaustivo das mesmas e será entregue, em princípio, na próxima 
reunião, um CD com todas as respostas a essas questões e dúvidas. Quando tiverem essas 
informações em vosso poder façam um check-up e o que possa não estar lá respondido 
agradecíamos que nos referissem, pois gostaríamos que começássemos 2015 a colmatar 
algumas dúvidas que possa haver. Era tudo o que tinha para dizer sobre informações.” --------  
 ----------  --------------- O Sr. Vereador Mário Godinho teve a palavra referindo que “o betuminoso 
esteve em Silves e agora está em São Marcos da Serra. Os calceteiros continuam os 
trabalhos nas calçadas de Armação de Pêra, e o trator corta-bermas continua na freguesia de 
São Marcos da Serra.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís tomou a palavra e deu as seguintes 
informações: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  1) No âmbito das comemorações natalícias, têm ocorrido desde domingo encontros 
de janeiras em vários locais do concelho, iniciativas que pretendem reavivar e manter vivas a 
tradição portuguesa de cantar as janeiras. Assim, no dia 4 ocorreu na Igreja Matriz de São 
Bartolomeu de Messines, cuja organização esteve a cargo do Rancho Folclórico de Messines 
(XVII), na segunda-feira foi no Teatro Mascarenhas Gregório (XII) e no próximo sábado será 
organizado pela Casa do Povo de Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra, no Salão Polivalente 
(XVIII). -   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2) No próximo dia 8 de janeiro (amanhã) vai decorrer o workshop “Os desafios 
estratégicos da Economia Social para o período 2014-2020”, o mesmo terá lugar no auditório 
da Câmara Municipal de Silves e destina-se a entidades do concelho, possibilitando 
informações sobre o financiamento e boas práticas económicas, sendo promovido pelo setor 
da Ação Social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

2 

 

 

 ---------- 3) O Setor da Juventude em parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima irá dinamizar ações de sensibilização sobre violência no namoro, sendo o público-alvo 
a comunidade escolar. As mesmas decorrerão no próximo dia 13 de janeiro nas escolas EB 
2/3 de Armação de Pêra e EB 2/3 de Algoz. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4)No próximo dia 15 de janeiro, terá lugar na Biblioteca Municipal pelas 21 horas “ O 
Sarau Instável” com Pedro Morais e o tema será, “Labirintos da Criminalidade Económica em 
Portugal”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5) No próximo dia 15 será inaugurada uma exposição de pintura, escultura e escrita 
de Silvestre Raposo, na Casa Museu João de Deus, a qual estará patente ao público até ao 
dia 27 de fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 6) Ainda no dia 15 de janeiro, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 
em parceria com o Instituto de Apoio à Criança levará a cabo no auditório da Câmara 
Municipal de Silves uma formação sobre “Intervenção com jovens multidesafiadores” cujo, o 
público-alvo são os técnicos de instituições de intervenção social. -------------------------------------   
 ---------- 7) A partir do próximo mês de fevereiro o município irá ter uma agenda cultural (em 
suporte físico e digital) com vista à divulgação e promoção cultural do concelho. Nesta 
constarão as atividades promovidas pela Câmara Municipal de Silves, Juntas de Freguesia, 
Associações, Clubes e Instituições do concelho. ------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra mencionando que “vieram notícias 
a público de coisas que foram ditas por pessoas com responsabilidades, que não deveriam 
ter sido ditas, como as que constam do Jornal Expresso de 2 de janeiro de 2015, no 
penúltimo parágrafo:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- “O objetivo era "encontrar a melhor solução para defender o interesse público e 
depois tratar do protocolo de doação e da escritura". Porém, o protocolo ficou-se por "um 
acordo de cavalheiros entre o senhor Cabral e o antigo presidente da Câmara, Rogério Pinto", 
conta Maxim Bispo, adjunto de Rosa Cabral.” ----------------------------------------------------------------   
 ---------- (…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Outra noticia desta vez do Jornal Público do dia 02 de janeiro de 2015 que refere: ----  
 ---------- “A presidente da associação dos pescadores, Tânia Oliveira, diz que não acredita na 
generosidade do investidor. “Com certeza que não comprou a praia para oferecer aos 
pescadores”, ironiza. A comunidade piscatória, enfatiza, “não abdica de usar o espaço que lhe 
está destinado por direito”, avisa.” 
 ---------- Eu não posso concordar com estas afirmações, a pessoa em causa trabalhou comigo 
e já deu provas de ser uma pessoa credível para a população de Armação de Pêra, e para o 
concelho de Silves e de Lagoa.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, questiona o Sr. Vice-Presidente “quando chega a 
Armação de Pêra o trator limpa estradas. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho responde que “todas as freguesias do concelho, tem 
tido intervenção, mediante a necessidade e disponibilidade do trator limpa-bermas. --------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto, tomou a palavra dizendo que “desde 10 
dezembro que falei sobre o consumo da água, e depois dessa reunião fui falar com o Sr. Luís 
Gonçalves o qual me disse que retificaria a fatura errada, e que ficaria com algum crédito, 
mas a pessoa em causa comunicou-me que tudo se mantem na mesma. ---------------------------  
Gostaria de saber o que realmente se passa.” ---------------------------------------------------------------  
A Sra. Presidente tomou a palavra e explicou “mesmo havendo crédito, primeiro tem que se 
pagar a fatura e só depois lhe será dado o crédito, porque nós não temos conta corrente. ------  
 ---------- Avise a pessoa para pagar logo que possível a fatura porque podem-lhe cortar a 
água. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- Infelizmente o sistema que temos não permite atribuir o crédito, se a fatura não tiver 
sido primeiramente paga. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Houve um esvaziar de recursos que agora estamos a colmatar e o que pedimos à 
empresa que gere o programa informático é uma atualização do programa para se conseguir 
colmatar esses erros, para tal há que, identificar esses erros, e o que se pode fazer, e esta é 
uma das funções da Dra. Dina Baiona ao ir para aquele serviço. Como já referi, não existe 
conta corrente e os registos que existem estão na base de dados da empresa e pelo que 
auscultei nós não temos essa base de dados de todos os contadores, mas isto é especulação 
minha. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Nesta situação, a Dra. Isabel Cabrita aqui presente tem sido incansável assim como a 
Dra. Dina Baiona nos contatos com a empresa. -------------------------------------------------------------  
 ---------- A Dra. Isabel Cabrita fazendo uso da palavra explicou que “a gestão das águas é um 
serviço básico e universal e transversal a diversos setores, inicia-se na DSUA (Divisão dos 
Serviços Urbanos e Ambiente), passando pela Divisão Financeira, pela Divisão Jurídica e 
Administrativa, etc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Tal serviço é na sua essência complexo, existindo diversos fatores que têm, ao longo 
dos anos, contribuído para que não se esteja a prestar o serviço de excelência que se 
pretende; Desde logo questões relativas aos recursos humanos afetos à DSUA, dificuldades e 
constrangimentos do próprio programa informático, bem como insuficiente articulação dos 
serviços envolvidos. A título de exemplo, refiro que a Secção de Execuções Fiscais não 
dispõe de programa informático que lhe permite gerir os processos ou efetuar os 
correspondentes cálculos. Estes são efetuados com uma simples máquina de calcular e com 
os recursos a uma folha de cálculo elaborada pelos trabalhadores.” -----------------------------------    
 ---------- A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto questiona se “ outros concelhos também têm 
esse problema, como por exemplo Lagoa?” ------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Dra. Isabel Cabrita retomou a palavra e explicou que “Lagoa é essencialmente, um 
concelho urbano com muito menos consumidores e utilizam um programa informático 
diferente”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que, “é uma situação complicada 
e se a Sra. Presidente conseguir alterar esta situação eu dar-lhe-ei os parabéns.” ----------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio esclarecendo que “às vezes perdia-se o percurso de 
alguma correspondência, mas agora já temos o “track & trace”, e sabemos o circuito completo 
das cartas.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra questionando “ em relação à tomada 
de posse do Chefe da Divisão da Educação, Desporto, Juventude e Ação Social, como está a 
situação?” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, ausentou-se da reunião. -----------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “falei com o Dr. Ricardo Pinto, o qual me informou 
que iria enviar a resposta ainda esta semana, sendo assim, deve estar a chegar, e face à sua 
pronúncia, então se tomará as respetivas decisões, se houver necessidade disso. ---------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ----------------------------------------------------  
 ---------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos: 
 ---------- Munícipe: Sr. Helder – Pateiro. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Situação do seu processo, sobre a deslocação dos caixotes dos lixos. ------  
 ---------- O Sr. Hélder iniciou a sua intervenção dizendo que “ como sabem este caso foi a 
tribunal e era a Dra. Isabel Cabrita, agora já é a Dra. Dina Coelho e recebi agora esta carta. --    
 ---------- Os contentores foram retirados para os Mourinhos mais de uma vez, na altura da 
outra Presidente Isabel Soares. Depois foram retirados para a frente da garagem do José 
Correia, avô do Dr. Luís Santos, o Sr. Ilídio às 2h manhã retirou daí e colocou em frente à 
minha casa e ninguém fez nada. Na altura avisei a câmara e agora a Dra. Dina Coelho diz 
que não avisei ninguém. --------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra Presidente, quando era vereadora sabe que eu debati-me com a Dra. Isabel 
Soares e o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, de que os contentores deveriam ser mudados, 
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mas que não havia contentores novos em face dos que tinham sido incendiados em Armação 
de Pêra, não havia para substituir. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Num momento em que estava a ferver o vinho e com o cheiro bastante mau que 
vinha dos contentores ao pé da minha casa e aos quais também já tinham deitado fogo eu 
peguei em mim, tirei-os e coloquei-os ao pé dos ecopontos e, todo mundo viu e nunca neguei 
que o tinha feito, e a Sra. Fernanda Ribeiro, fez queixa minha, para a câmara.---------------------   
 ---------- Voltaram a colocar os contentores ao pé da minha casa e eu voltei a coloca-los ao pé 
dos ecopontos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Gostaria de saber porque a mais ninguém fizeram nada e só a mim. Já disse uma vez 
que o Sol quando nasce é para todos.” ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente toma a palavra dizendo “peço à Dra. Isabel Cabrita, como chefe da 
Divisão Jurídica e Administrativa que passasse a esclarecer baseando-se no cumprimento da 
legislação o porquê de o Sr. Hélder ter recebido novamente uma notificação sobre esta 
situação.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Dra. Isabel Cabrita faz uso da palavra passando a explicar “primeiramente para 
esclarecer que a Dra. Dina Coelho, sempre foi a instrutora deste processo, o meu nome 
consta nas notificações que recebe na qualidade de chefe desta divisão. ----------------------------  
 ---------- Em relação à notificação que o Sr. Hélder recebeu agora, a mesma constitui a nova 
decisão que foi proferida no processo administrativo em cumprimento da decisão judicial 
tomada no âmbito do recurso que interpôs da primeira. Assim, o que o Sr. Hélder recebeu é 
exatamente essa decisão refeita tendo em conta a decisão judicial proferida. ----------------------  
 ---------- Assim sendo, tem o Sr. três opções: -----------------------------------------------------------------  
 ---------- ∞  Aceita a decisão e paga a coima; -----------------------------------------------------------------  
 ---------- ∞Aceita a decisão e pede para pagar em prestações; ------------------------------------------  
 ---------- ∞ ou não se conforma com a mesma e interpõe recurso judicial. ----------------------------  
  --------- A lei existe e é para ser cumprida por todos. Atendendo ao caráter confidencial 
destes processos e ao fato de o Sr. ter uma mandatária constituída é com ela que se deve 
aconselhar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Esta decisão surge unicamente em sequência do que o tribunal decidiu e o que a lei 
determina.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra aconselhando que “o senhor 
deve marcar uma reunião aqui com a chefe de divisão jurídica e administrativa e o seu 
mandatário e com eles dentro do prazo legal resolver essa situação, pois na minha opinião 
não é assunto necessário de vir a reunião.” -------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente faz uso da palavra mencionando que “nós não queremos dificultar 
a vida ninguém somente, temos que cumprir a lei. ----------------------------------------------------------  
 ---------- Para finalizar Sr. Hélder combine com a sua mandatária para marcar a reunião, para 
resolver esta situação, nem eu nem ninguém aqui está acima da lei.” ---------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Munícipe: Associação dos Parque de Campismo do Alentejo e Algarve. -----------------  
 ---------- Assunto: Situação do parque de Campismo de Armação de Pêra e do Parque de 
Campismo de Canelas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Representante tomou a palavra começando por referir que “na qualidade de 
votante e habitante do concelho silves não estou a gostar de ver estes senhores vereadores 
que também são membros da câmara, aqui sentados como jurados em vez de estar junto a 
mesa, e falo por experiência própria, pois também fui vereador de câmara e nestas sessões 
estava sentado à mesa, mas isto é uma opinião unicamente minha. ----------------------------------   
 ---------- “ Estou nervoso e ando há algum tempo porque não entendo como continua o 
escândalo e o roubo às pessoas de Armação de Pêra e do concelho de Silves, com o 
continuo fornecimento sem custo de espaço, água, eletricidade, saneamento a centenas de 
campistas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Parque de Campismo de Armação de Pêra gasta milhares de euros em água, para 
não falar do IMI (Imposto Municipal de Imóvel) para ter os licenciamentos em dia e os 
senhores estão a fornecer água e espaço de graça. -------------------------------------------------------   
 ----------  Tive a 9 de abril de 2013, com o Dr. Rogério Pinto na altura o Presidente da Câmara 
Municipal de Silves e na altura ele garantiu-me que ninguém estaria acampado na Fissul, mas 
a realidade não é essa. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Há lá caravanista e do que me disseram estão a pagar 3€ por dia, gostaria de saber 
quem recebe esse dinheiro, para onde ele vai e com que autorização, é cobrado esse valor.  -  
 ---------- Para agravar a situação, em Armação de Pêra apareceu um parque de caravanismo 
no antigo campo de futebol, onde já lá estiveram elementos do SEF (Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras) a coloca-los dali para fora, mas veio o Sr. Cabral que se intitula dono da praia, e 
disse aos caravanistas que voltassem para dentro, e os senhores do SEF na minha opinião 
não deveriam saber o que estavam lá a fazer, porque não proibiram tal situação. -----------------  
 ----------  Nos parques e locais licenciados para os caravanistas eles só entram com o boletim 
de caravanista, para haver um controlo. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Eu sei o que estou a falar, pois temos a nossa contabilidade disponível ao serviço das 
finanças (Autoridade Tributaria). ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais uma situação que não entendo se cada caravanista gasta em média 50€, no 
comercio local do concelho de silves, porque eles não pagam tanto como nós de impostos, 
porque se estão em media 400 caravanas espalhadas pelo concelho, cada uma com mais ou 
menos duas pessoas por dia a gastar esse valor, então Silves deve estar a nadar em milhões.  
 ---------- Eu tenho 17 pessoas ao meu encargo, pago 70 mil euros em água, 100 mil euros de 
eletricidade, pago o IVA, como vou fazer se esses caravanistas que deveriam estar no meu 
complexo ou no de Canelas e que são devidamente licenciados e afinal estão espalhados 
pelo concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Vimos avisar que se esta situação não acaba vamos fazer o que vocês estão a fazer. 
Vimos pedir à câmara para tirarem os contadores de água e os nossos campistas abrem a 
boca-de-incêndio como fazem em Silves, colocamos uma caixa onde colocam 2€ por dia, 
despedimos os nossos empregados, porque não vai ser preciso limpeza, e assim ficamos 
todos com a mesma igualdade. ----------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Senhores membros da Câmara, gostaria de ouvi-los a todos. Querem que nós 
fechemos e despeçamos os empregados? O Dr. Rogério Pinto foi avisado mas não fez nada.   
 ---------- Também quero alertar a Sra. Presidente e questionar, se sabe quem são alguns dos 
caravanistas que estão ali na Fissul. Pois em 2011 alguns deles estavam no nosso parque e 
tivemos uma força de 80 GNR (Guarda Nacional Republicana) a retirá-los de lá por 
contrabando de droga e armas. Foi uma ação participada vieram elementos de Faro porque 
essas pessoas andavam a vigarizar e a passar droga, e quem forneceu a identificação deles 
fomos nós, porque temos um controlo de entrada e é exigido a identificação.-----------------------  
 ---------- Como é que os senhores identificam e conseguem saber quem está ali? Isto é uma 
vergonha porque os parques de campismos estão vazios. -----------------------------------------------  
 ---------- O concelho de Aljezur, Odemira e Lagos já estão a resolver os problemas, uns com 
regulamentos municipais, outros com as placas de proibição, não será permitido campismo 
fora dos parques. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Espero que seja resolvida esta mesma situação, aqui, isto é uma vergonha, se fosse 
membro da câmara faria uma carta a esse Sr. Cabral, que se intitula dono da praia 
perguntando quem é ele, que licenciamento tem, mas por sua vez, ele até pode-vos colocar a 
mesma questão com a vossa situação na Fissul. -----------------------------------------------------------  
 ---------- Eu não devo um cêntimo nem à Câmara de Silves, nem às finanças, eu tenho uma 
empresa que deve ser das únicas que é uma PME Líder (Pequena, Média Empresa), e não 
sei se haverá outra no concelho, pois estamos neste concelho há 40 anos e temos sido um 
exemplo, para sermos PME Líder, temos que obedecer forçosamente a todas as regras 
financeiras, fiscais e sempre fui durante a minha vida socialista e sempre dividi os meus 
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lucros com funcionários, dando-lhes o que necessitavam, dei-lhes automóveis e ajudei-os 
com compra de casas. Tenho 70 anos e peço à minha filha e ao sobrinho do meu sócio que 
continuem assim a ajudar os nossos empregados. Rara é a família de Silves que não tenha 
tido familiares que trabalharam lá no parque e temos empregados que permanecem desde 
que o parque abriu. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E neste momento se não tenho clientes como posso manter os empregados? Eu 
pago-lhes os ordenados que estão na lei e se não tiver o devido lucro é me insuportável. ------  
 ----------  E para finalizar espero que numa próxima reunião que estes membros do círculo 
estejam aí na mesa. Isto é uma crítica que estou a fazer a eles e a vocês que não tiveram a 
maioria. Se o povo vos elegeu devam estar ali na mesa e não aqui como jurados.” ---------------  
 ---------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra, mencionou que “ agradeço a vossa vinda 
aqui e a vossa preocupação é a nossa e não estamos aqui de olhos fechados. --------------------  
 ---------- Está a ser construída uma estação de serviço na zona da Fissul para que se acabe 
com o que se passa ali e que deixa aquele espaço todo sujo. -------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao valor de 3,00€ que referiu que os caravanistas estão a pagar, nós não 
temos conhecimento de nada, mas vamos averiguar. ------------------------------------------------------  
 ---------- Nós estamos a ver se o mais cedo possível também fica pronto um parque de 
caravanismo, de um particular que investiu aqui atras, na zona do cemitério. -----------------------  
 ---------- O que nós pretendemos é que os caravanistas utilizem somente os espaços que 
estejam abertos e devidamente licenciados, e para isso os nossos funcionários do setor do 
turismo têm alertado os caravanistas de que não podem permanecer ali e entregam lhes um 
flayer com os parques que existem no concelho, o qual podemos fazer chegar a vós e no qual 
está reconhecido os lugar corretos de campismo. Nós insistimos com a chamada de atenção 
de que não podem permanecer ali e que se devem deslocar para parques de campismo 
devidamente identificados.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Representante dos Parques tomou a palavra mencionando que “de boas intenções 
estou farto e que tenho pago sempre tudo o que me é exigido e sou um empresário honesto e 
vocês por outro lado a dar espaço e condições de graça.” ------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra referindo que “ não estou a falar de intenções, 
mas sim de uma obra que esta ser concluída e vai ser dirigida aos caravanistas.”-----------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto fez uso da palavra e referiu que “este é um assunto 
bastante delicado e já tinha-mos tido várias conversas neste sentido, pois se existem parques 
não deve ser permitido a permanência de caravanismo noutros locais inadequados. -------------  
 ---------- A lei tem que ser respeitada, e esta área de serviço vai ser explorada pela câmara 
municipal e vai haver existir também outro parque particular. --------------------------------------------  
 ---------- Existem outros parques também, em Pera, em São Bartolomeu de Messines e o que 
penso é que todo o executivo permanente deve tentar resolver este problema pois poderão 
aparecer mais situações devido ao crescente número de pessoas que têm vindo para o 
Algarve, à procura do nosso bom tempo. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Face ao valor de 3,00€ que foi anteriormente falado fiquei realmente surpreendido e 
tenho a certeza que não é a câmara que está a fazê-lo, mas deve averiguar e ver o que se 
passa. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Para terminar espero que os vossos parques voltem a ficar cheios de autocaravanas 
e que o vosso negócio prospere.” --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra dizendo que “tem sido 
preocupação nossa e da do executivo permanente este assunto e aguardemos que a 
evolução deste processo seja positiva e que não obrigue mais a falar nele.” ------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina fez uso da palavra dizendo que, “irei apenas dizer e 
dirigindo-me ao executivo que temos que resolver esta situação, pois se não fosse tão grave 
este senhor não se teria manifestado como o fez. Também há uma componente social que se 
deve zelar; o problema aqui é que às vezes não se consegue resolver no timing desejado. 
Este problema já deveria ter tido tempo para ser resolvido, sempre achei que era um 
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fenómeno que deveria ser estudado e que deveria ter sido orientado, e estou de acordo com 
o que a Vereadora Maria da Graça disse, desde o início deste mandato que esta situação tem 
sido colocada e trazida, acima da mesa. Há perspetivas diferentes de negócio, 
nomeadamente na restauração e no comércio, e julgo que a câmara tem tido uma 
preocupação nesse equilíbrio. Não se têm conseguido dentro do tempo desejável e se calhar 
é altura de acelerar, para que esta situação tenha uma resolução e não se repita, 
principalmente nos meses que se aproximam. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao que foi referido sobre o regulamento penso que está ser feito, não sei 
para quando estará pronto e o que se está a passar realmente não é do nosso agrado e 
agradecemos a vossa vinda para abordar este assunto e da nossa parte faremos com que 
tudo seja resolvido.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “a minha posição 
em relação às autocaravanas, parte do princípio de que não devemos perder autocaravanas e 
se não lhes dermos as devidas condições eles irão procurar noutros concelhos. ------------------  
 ---------- Desconhecia o que se está a passar em Armação de Pera, com as caravanas a 
ficarem no espaço do antigo campo de futebol. Em Silves tenho defendido, a presença dos 
caravanistas aqui porque abona à economia local, mas outra situação é o licenciamento para 
permanecer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Outra questão é o boletim de alojamento referido na intervenção do senhor 
representante dos parques de campismo de Armação de Pera e Canelas e acho que nenhum 
setor da câmara pode esquecer de verificar esses boletins e saber quem está realmente a 
permanecer cá. Quero que fiquem sim na Fissul, mas quero saber como é que a camara 
identifica as pessoas que estão lá, e que essa questão seja legalmente cumprida para que 
não sejamos acusados da ilegalidade. Espero que os serviços com a máxima urgência 
resolvam a situação e que fique em ata e assumo o que sempre disse, que as pessoas sejam 
identificadas, para que haja bom senso.” ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O representante dos parques de campismo, retomou a palavra dizendo que “a policia 
judiciaria vai ao parque umas 2 a 3 vezes ao ano à procura de determinados elementos 
inscritos no nosso parque e eles vão lá à procura deles, porque a lei obriga que os 
estrangeiros em Portugal estejam devidamente identificados, estejam onde estiverem, por 
isso mais uma vez expresso a minha indignação, quem é esse senhor para dizer que os 
caravanistas podem estar naquele espaço sem controlo nenhum.” ------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa faz uso da palavra dizendo que “o importante é o 
cumprimento da lei nos termos em que ela define e estabelece a obrigatoriedade da emissão 
do boletim de alojamento, claro que não é para quem somente circula no concelho, mas sim 
quem permanece. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Pretendia da Sra. Presidente a confirmação do espaço que está a recolher estas 
caravanas em Armação de Pera, qual a localização do espaço e de alguma forma todo o 
enquadramento jurídico-legal dessa situação. E pedia que esta informação fosse tratada com 
maior urgência, e após a Sra. Presidente estar munida dessas informações nos refira o que 
pretende fazer.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra referindo que “para terminar gostaria de esclarecer 
que o executivo permanente rege-se por ações concretas e como foi referido desde sempre 
fui contra o parqueamento no espaço da Fissul e como vereadora fiz uma proposta para um 
projeto de estação de serviço e que agora como presidente já dei ordem para a execução 
desse mesmo espaço, para que as cassetes não sejam despejadas para o rio, as quais têm 
químicos e desde 2010 que sempre fiz força para esta situação terminar. A parte que levou 
mais tempo foi para o lançamento do concurso, pois quando tomamos posse não havia 
projeto para aquela zona. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao boletim do alojamento só o podemos pedir quando aquilo estiver 
licenciado, o que não acontece atualmente. Aquando da nossa chegada aqui, tivemos 
intervenções que não nos trouxe nada de bom para o concelho, mas nós queremos resolver 
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esta situação e é o que pretendo e no prazo de mais ou menos 2 semanas teremos as coisas 
mais concretas sobre a situação da área de serviço. Os nossos serviços têm dissuadido os 
caravanistas para eles irem para locais legais, e isto sim é o que eu considero coisas 
concretas.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Representante do Parque retomou a palavra sugerindo que “faça o que fez a 
Câmara de Odemira e nomeadamente a Câmara Municipal de Lisboa, um Regulamento 
Municipal, que resolve tudo.” --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Munícipe: Associação dos Pescadores de Armação de Pêra. --------------------------------  
 ---------- Assunto: Situação da Praia Privada. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- A Presidente da Associação Pescadores Sra. Tânia Oliveira fez uso da palavra 
referindo que “antes da questão que vou colocar e para a qual preciso de resposta hoje para 
transmitir à comunidade pescadores, vou expor o seguinte: ---------------------------------------------  
 ---------- Na última assembleia municipal sobre a praia privada, foi perguntado se a praia já 
tinha sido entregue ao Estado Português e qual o ponto da situação. ---------------------------------  
 ---------- O Sr. Cabral, que se intitula dono da praia, no dia a seguir à Assembleia e devendo 
ter um grande amigo aqui, foi para a praia dizer que não me quer como Presidente da 
Associação de pescadores, nem ao pescador que veio comigo a essa assembleia, e tentou 
angariar votos, dizendo que ele não dava autorização à Sra. Presidente da Câmara, para 
assinar Protocolos se eu continuasse na presidência da Associação de Pescadores. ------------  
 ---------- Ora, agora que finalmente temos um executivo que pretende ajudar a Associação e 
os pescadores de Armação de Pêra, ao contrário do anterior, o que necessito esclarecer com 
os pescadores é sobre a existência ou não de um protocolo entre o Sr. Cabral e a câmara e 
se pode existir esse protocolo?” ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente fez uso da palavra e passou a esclarecer que “ o que nós temos e 
que fique claro, nas nossas candidaturas é que apoiamos e incluímos as artes de pescas, 
falamos com a agência do barlavento que nos disse que seria preferível falar com o Grupo 
Vila Vita que adquiriu as praias, para que legalmente, entremos numa concertação com ele e 
daí surgiu o protocolo que enviamos para o grupo Vila Vita e que até agora não houve 
resposta. Nunca nos foi dito nada sobre essa chantagem que nos estão a dizer que o Sr. 
Cabral fez. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Em relação à Associação dos Pescadores vamos apoiar no que conseguirmos e 
vamos fazer tudo o que conseguirmos, inclusive o trator. -------------------------------------------------  
 ----------  Nós não tivemos contato nenhum com o Sr. Cabral. É assim que estamos não houve 
resposta da parte deles.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra mencionando que “não estou 
contra os investimentos privados sejam onde forem, pelo contrário, o que pretendo é que os 
mesmos não sejam postos em causa e, neste caso de Armação de Pera se a titularidade do 
terreno for do domínio público marítimo. Dito isto, há cerca de 3 anos tive a coragem de pedir 
a intervenção da Procuradoria da Republica, e aguardo impacientemente que a entidade com 
competência se pronuncie. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também fiquei baralhado e perplexo pois na altura em que foi entregue a carrinha de 
pesca para a Associação de Pescadores, não foi necessária, nenhuma autorização do 
proprietário. Eu pedia que de hoje a quinze dias fosse agendado o assunto sobre os terrenos 
da Armação Pêra com esta sociedade e que nos fizesse chegar os protocolos, e troca de 
correspondência. Deveria ainda endereçar um convite ao Sr. Cabral, da Praia da Cova para 
que tivesse a gentiliza de hoje a quinze dias estar presente nessa reunião de câmara para 
esclarecer aspetos que são essenciais, enquanto continuamos à espera de uma pronúncia 
por parte da Procuradoria-Geral da República.” -------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto tomou a palavra dizendo que “o anterior 
executivo apoiou e concedeu alguns apoio e matérias à Associação de Pescadores.” -----------  
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 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “foram assuntos bastante 
debatidos pelo executivo anterior e que efetivamente os pescadores tinham contentores muito 
velhos, e o executivo PSD com várias candidaturas colocou casas de pesca que estão lá 
agora com melhores condições para apoio à sua arte piscatória. Também uma arca frigorifica, 
e posteriormente foi entregue uma câmara frigorifica por causa do fecho da lota e, bem como 
a doação de um trator e de umas caixas de madeira que eles acabaram por nunca usar. 
Gostaria que ficasse em ata que sempre houve e tem havido noção de que a arte piscatória é 
essencial para o nosso concelho principalmente para a de Armação de Pera. ----------------------  
 ---------- Nestas candidaturas nunca foi necessário a intervenção deste proprietário, nunca foi 
necessário assinatura dessa família. Para mim isto é uma falsa questão, quando a Câmara 
quer e com o apoio da Associação dos Pescadores, executa. -------------------------------------------  
 ---------- Como o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa lembrou, neste ultimo mandato, foi 
deliberado por maioria e assinado um protocolo, não sei como ficou, mas o processo 
começou a andar por intermédio da Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística (DOGU), 
do Dr. João Aires bem como pelo representante da empresa. -------------------------------------------  
 ---------- Relativamente ao antigo ao campo de futebol de Armação de Pêra, também estava 
reservado para fazer um parque de estacionamento, e existia uma candidatura. Não sei o que 
este executivo entende, mas penso que deviria ser feita uma nova candidatura para a 
requalificação daquele espaço. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E ficamos aguardar que o Procurador da República, responda ao nosso ofício.” --------   
 ---------- A Sr. Presidente tomou a palavra dizendo que “gostaria de dizer que estamos a 
aguardar a pronúncia da dominialidade público/privada e que se deverá debruçar sobre a 
deliberação de câmara que levou a fazer-se essa proposta à Procuradoria da República. ------  
 ---------- Em relação às candidaturas estamos a andar com isso, foi decidido em reunião da 
Associação de Pescadores que o Pavilhão Central deveria ser demolido e teve maioria para o 
desmantelamento do mesmo e iremos proceder aos trâmites legais.” ---------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra referindo que “gostaria de ter 
conhecimento dessa decisão da Assembleia de Pescadores, que foi referida anteriormente.” -  
 ---------- A Sra. Tânia, representante da Associação de Pescadores fez uso da palavra 
esclarecendo que “em relação às caixas de madeira todos na praia ficaram estupefatos, 
quando as deixaram lá, ninguém sabia o que era e para quem era, foi o que aconteceu, 
deveriam ter sido visto o que realmente era necessário, e não mandarem sem verificarem se 
iria ter uso ou não. Só agora houve abertura da parte da Câmara para podemos dar a 
conhecer e entregarmos um balanço do que realmente era necessário. ------------------------------  
 ---------- E mesmo nós às vezes temos que pensar e ver o que é realmente necessário para 
todos, porque é uma arte específica e de necessidades específicas. Também é de 
acrescentar que a arca frigorífica nunca tinha sido utilizada até agora, porque estava na lota e 
nós não tínhamos acesso a ela. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A senhora Presidente deve recordar-se que nos foi retirada a àgua doce que 
tínhamos ao pé da estrada. Na altura telefonei para câmara e a explicação que me deram foi 
porque havia um uso abusivo de água. Assim sendo, localizaram a fonte para o interior da 
praia e está à frente dos nossos apoios de pesca e colocaram lá um contador, que nos 
disseram que era para terem um controlo do que é gasto, mas mesmo assim as pessoas das 
caravanas vão lá encher.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Munícipe: Rogério da Luz ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Doação de trabalhos em cortiça. --------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Rogério da Luz fez uso da palavra referindo que “a minha mãe Alzira Cabrita 
antes de falecer pediu-me para doar todos os trabalhos de cortiça que fez ao longo dos anos 
à Câmara Municipal de Silves.” -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente faz uso da palavra referindo que “agradeço muito que tenha feito 
esta doação e que tenha vindo a esta reunião pública dizê-lo. De momento posso-lhe adiantar 
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que deveremos colocar esses trabalhos no Museu do Traje em Messines, mas antes 
entraremos em contato consigo, para também dar a sua opinião.” -------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís tomou a palavra dizendo “o que tenho a dizer é 
agradecer esta postura, é uma forma de manter viva as tradições, e que estes trabalhos 
estejam expostos para conhecimento de todos e principalmente das novas gerações.” ----------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “tenho o prazer de o 
conhecer e lanço à Sra. Presidente um local mais apropriado que será o Museu da Cortiça, 
porque está na sede de concelho, o Museu de São Bartolomeu de Messines é pouco 
frequentado por isso penso que não seja o local mais indicado.” ---------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, interveio dizendo que “em nome da bancada PSD 
quero agradecer o bom exemplo praticado.” ------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  --------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA, OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO, ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/00, SITO DO ROGEL, EM 
ALCANTARILHA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Edimir – Construções e Empreendimentos Turísticos, Lda. -------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, proceder à receção provisória das obras 
de urbanização e reduzir a caução prestada em 90% (noventa porcento). ---------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO DO ALVARÁ 
DE LOTEAMENTO N.º 03/2009. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Garcias, SA. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a alteração do loteamento e 
emitir o competente aditamento. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ARRECADAÇÃO 
AGRÍCOLA, SITO NA ZIMBREIRA, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------  
 ---------- REQUERENTE: Constantino Gomes. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o requerente a apresentar os 
documentos e elementos a que se refere a informação de 16/12/2014 e nos termos do 
parecer jurídico 12/12/2014. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E 
PISCINA, SITO QUINTA DA LARGA VISTA/FORAL, LT. 136, EM ALGOZ. -------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Carlos Neves Nunes de Almeida. ---------------------------------------  
 ---------- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ESTABELECIMENTO DE 
ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA RUA ÁLVARO GOMES, 2, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -------  
 ---------- REQUERENTE: David José Neves dos Santos Torres. ----------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação prévia de 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. ------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE APOIO AGRÍCOLA, SITO NO 
POÇO FUNDO, EM SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Alshihabi Agricultura, 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 projeto de arquitetura nos 
termos da informação, devendo no alvará constar o condicionamento da ERRA. ------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DE MORADIA, SITA EM POÇO FUNDO, SILVES. ---------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Maria Albertina Gonçalves Perpétuo. ------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença e 
notificar a interessada para no prazo de trinta (30) dias instruir novo pedido de licenciamento 
nos termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
SITO CALVOS E, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: António Jacinto das Neves. ------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a dispensa dos projetos de 
especialidade face à justificação apresentado. É aceitar os projetos da especialidade 
submetidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO NO EDIFÍCIO 
SOLMAR 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Decorservice, Administração de Condomínios. -----------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a prorrogação do prazo 
solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO – 
LEGALIZAÇÃO, NA RUA DR. ANTÓNIO DA COSTA CONTREIRAS, N.º 16 E 18, EM SÃO 
BERTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Jorge Manuel Assunção Guerreiro e Outra. ---------------------------------  
 ---------- 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 e face à justificação apresentada pelo requerente. ----------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS – AUTO DE VISTORIA. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Maria da Graça H. M. de Sousa Ferreira. ------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o condomínio nos termos 
conjugados das disposições constantes do DL n.º 555/99 de 16 de dezembro, com as 
alterações posteriores do RGEU e do Regulamento Municipal e Urbanização e Edificação, 
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para no prazo de sessenta (60) dias, proceder à realização das obras necessárias, tendentes 
a colmatar as deficiências constantes no auto de vistoria. Dar conhecimento ao reclamante ---  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA 
UNIFAMILIAR, SITO NO LARGO DOS MÁRTIRES DA PATRIA, N.º 16 EM SILVES. ------------  
 ---------- REQUERENTE: Sara Vanessa Costa Afonso. ----------------------------------------------------  
 ---------- 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 e face à justificação apresentada pelo requerente. ----------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A 
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL, siti na Rua Gregório 
Mascarenhas, em Silves. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Ratisbona – Promoções e Construções - Sociedade Unipessoal, 
Lda. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, não considerar viável a pretensão nos 
termos da informação. Notificar a requerente do teor da presente para, querendo, pronunciar-
se sobre a mesma no Art.º 100 do CPA. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, interveio dizendo que “foi decidido com base e 
nos termos dos pareceres técnicos, que no presente deu para reproduzir.” -------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE COMPARTIMENTOS DE 
HABITAÇÃO PARA ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS – ERPI, SITO 
NO LARGO CORONEL FIGUEIREDO EM SILVES. --------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Xelb Predial – Atividades Hoteleiras e Administração Predial, 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 nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.15 - ASSUNTO – MERA COMUNICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
ALOJAMENTO LOCAL, SITO EM QUINTA DOS ARCOS, LOTE 1, EDF. CALDAS 4.º C, 
FRACÇÃO R, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Anthony Bernard Lee. -------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação prévia de 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.16 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO, 
SITO EM BARROCAL, PÊRA. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Urbanipêra, Sociedade e Construções, S.A. --------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 6.1 - ASSUNTO – REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - 
FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Comissão Municipal de Trânsito e da Divisão de Obras 
Municipais e Trânsito, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ---------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o proposto pela Comissão 
de Trânsito e proceder nos termos da mesma proposta. --------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA 
DE NATAL 2014 DE GNR DE SILVES – RATIFICAÇÃO. -------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Guarda Nacional Republicana. --------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Silves, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente 
de 16/12/2014, procedendo nos seus termos. ----------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE SNACK-BAR "O JOÃO" DAS 24H ÀS 02H 
PARA OS MESES DE NOVEMBRO A MAIO, NO ALGOZ - RATIFICAÇÃO -------------------------  
 ---------- Presente informação da Secção de Taxas e Licenças, de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente 
de 17/12/2014, procedendo nos seus termos. ----------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DO MENIR DA VILARINHA 1 
COMO MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Sector do Património - DCPT, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, proceder à abertura do procedimento de 
classificação do imóvel com o grau e categoria de Monumento de Interesse Municipal. ---------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DO MENIR DA VILARINHA 2 
COMO MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Sector do Património - DCPT, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, Deliberar, por unanimidade, proceder à 
abertura do procedimento de classificação do imóvel com o grau e categoria de Monumento 
de Interesse Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DO MENIR DA VILARINHA 3 
COMO MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Sector do Património - DCPT, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita. --------- ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, Deliberar, por unanimidade, proceder à 
abertura do procedimento de classificação do imóvel com o grau e categoria de Monumento 
de Interesse Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A VENDA 
DO PRÉDIO URBANO SITO EM BAIRRO CHE LOTE 111 – ENXERIM. -----------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Maria Elisabete Cabrita Simões. ------------------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ----------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, prescindir do respetivo direito de 
preferência na aquisição do prédio constante e melhor identificado no requerimento. ------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE CESSÃO DA POSIÇÃO 
CONTRATUAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação dos Apoio aos Órgãos e ao Oficial Público - DJA, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita. -------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a cessão da posição contratual 
da Sociedade de Advogados “Leonor Bentinho e Carla Bentinho – Sociedade de Advogados, 
RL”, no âmbito do contrato de prestação de serviços jurídicos datado de 5/2/213 a favor da 
Dra. Leonor Bentinho, pessoa individual. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO "SNACK-BAR HAVANEZA" APARTIR DO DIA 
24 DE DEZEMBRO E TÉRMINO ÀS 02H DO DIA 25/12/2014, EM SILVES – RATIFICAÇÃO. -  
 ---------- REQUERENTE: João Miguel Costa. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Silves, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente 
de 23/12/2014, procedendo nos seus termos. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 sete minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. 
Presidente da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a 
presente acta que foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os 
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- E eu 
 ---------- Assistente Operacional da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e 
assino.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 


