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 ------------------------------------------------------ ATA Nº 11 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA------------  
 ---------- -------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, ----------------------   
 ---------- -------------------------------------------REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2015 --------  
 ---------- Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas nove horas e quarenta 
minutos, a Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, 
Presidente da mesma Câmara.------------------------------------------------------------------------------------     
 ---------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, 
Eng.ª Maria Luiza 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 2.743.968,54 € (dois milhões, setecentos e 
quarente e três mil, novecentos e sessenta e oito euros e cinquenta e quatro cêntimos), e o 
de operações não orçamentais é de 488.611,05 € (quatrocentos e oitenta e oito mil, 
seiscentos e onze euros e cinco cêntimos). -------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1. APROVAÇÃO DA ACTA  ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Não foram aprovadas nenhumas atas. --------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente iniciou os trabalhos com a apresentação dos esclarecimentos, em 
resposta ao solicitado pela vereação não permanente, conforme se passa a indicar: ---------------  
 ---------- “1) Rotas dos Vinhos do Algarve ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Foi estabelecido entre o Município de Silves e a Associação da Rota dos Vinhos do 
Algarve um contrato de comodato sobre um espaço para divulgação de produtos 
regionais/locais, em especial vinhos produzidos no concelho. -------------------------------------------   
 ---------- 2) Praia de Armação de Pêra.----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Termos e fundamentos no que respeita à intervenção do Município de Silves em 
relação à aquisição de terrenos da Praia de Armação de Pêra por um particular. ------------------  
 ---------- 3) Áreas de serviço de auto-caravanas – consumo de água ----------------------------------  
 ---------- Relativamente à área propriedade do Município, estão a ser ultimados os pormenores 
para o dispositivo de acesso ao consumo de água, e a aprovação do respetivo Regulamento.- 
 ---------- A Sra. Presidente mais deu conhecimento do falecimento, no passado dia 23, do Sr. 
ex-vereador José Gonçalves Piçarra Bravo, tendo a Câmara aprovado o luto municipal 
durante dois dias e a colocação da bandeira municipal a meia haste. Será levado à próxima 
reunião o seu despacho, datado de 23 de março de 2015, para ratificação.-------------------------- 
--------A Sra. Presidente fazendo uso da palavra referiu que “relativamente ao ponto de 
situação do PDM (Plano Diretor Municipal), vamos fazê-lo, mas sem a presença do Sr. Dr. 
Ricardo Tomé, uma vez que o mesmo está ausente por assistência a família tendo, no 
entanto, entregue um documento com o ponto de situação, à data do recente dia 23. ------------   
 ---------- Temos estado a proceder à reavaliação dos perímetros urbanos - cerca de 220 
avaliados. Alguns estão dependentes de irmos ao local, com o acompanhamento dos 
presidentes das Juntas. Irá haver um aumento do perímetro por causa de situações que não 
estão regulares, mas a maior parte dos casos têm a ver com isso e com aspetos futuros. 
Convém ressalvar que de acordo com a nova lei dos solos, tem que haver certos limites. ------   
 ---------- Estamos a apresentar argumentações quer perante a REN (Reserva Ecológica 
Nacional) quer perante a RAN (Reserva Agrícola Nacional), mesmo sem ter a cartografia. 



 
 

2 

 

 

Posso dizer ainda que relativamente ao PDM, que esteva em 2013 para consulta pública, 
temos cerca de 30% já consolidados e não sofreram alterações. Vamos ter que fazer saídas 
de campo e atualizações de acordo com a legislação, bem como a argumentação junto das 
entidades, e vão começar logo que terminemos as saídas de campo com a confirmação 
desses mesmos perímetros. Basicamente é isto que tenho a informar. -------------------------------  
 ---------- Atendendo à nota de esclarecimento sobre a Praia de Armação de Pera e as 
questões sobre esta, colocadas pelo Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, o executivo resolveu 
responder a essas questões, face ao despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé: -  
-----------------------------------------NOTA DE ESCLARECIMENTO------------------------------------------ 
--------------------------------------PRAIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA------------------------------------------ 
----------Em face das questões suscitadas pela vereação não permanente, em reunião da Câmara 
Municipal de Silves de 18 de Março de 2015, cumpre ao executivo municipal permanente prestar 
os pertinentes esclarecimentos, para que a verdade no que respeita à intervenção do 
Município de Silves em relação à famigerada aquisição de terrenos da Praia de Armação de 
Pêra por um particular, seja conhecida da opinião pública em geral, o que se faz nos seguintes 
termos e fundamentos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------1) No presente, a (i)legalidade de uma escritura pública de compra e venda de 
terrenos que integram o areal da Praia de Armação de Pêra, que foi celebrada em 18 de 
Dezembro de 2012, encontra-se a ser averiguada pelo Ministério Público da Comarca de Faro 
Instância Central de Portimão, no âmbito dos autos do processo administrativo n.
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TASLV. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------2) Da decisão que vier a ser tomada pelo Ministério Público, depende a legalidade de 
diversos procedimentos e actos administrativos praticados ou ainda por praticar pelos órgãos 
do Município de Silves, nomeadamente a deliberação da Câmara Municipal de Silves de 29 de 
Maio de 2013 e eventuais actos executórios dessa mesma deliberação. -------------------------------- 
---------3) Recorde-se que os anteriores executivos municipais permanentes da Câmara 
Municipal de Silves, presididos pela Dra. Maria Isabel Fernandes da Silva Soares e pelo Dr. 
Rogério Santos Pinto, sempre consideraram que os terrenos da Praia de Armação de Pêra 
não eram suscetíveis de integrar o domínio público marítimo do Estado.------------------------------  
----------4) Partindo deste pressuposto, a escritura pública alvo das atenções da Justiça veio a ser 
celebrada entre particulares, sem que o Município de Silves, à época presidido pela Dr.ª Maria 
Isabel Fernandes da Silva Soares, tivesse exercido o direito de preferência que lhe assistia na 
compra e venda, pois que preferiu refugiar-se no argumento da falta de verbas para a aquisição, 
enquanto mero reflexo de uma gestão financeira sofrível e prejudicial para os interesses da 
freguesia de Armação de Pêra e do concelho de Silves.--------------------------------------- -------------- 
----------5) Foi também ao abrigo daquele pressuposto que a deliberação da Câmara 
Municipal de Silves de 29 de Maio de 2013 também ela alvo das atenções da Justiça - se 
alicerçou numa proposta do anterior Presidente da Câmara Municipal de Silves, Dr. Rogério 
Santos Pinto, que visava a requalificação da zona nascente de Armação de Pêra, mediante a 
formalização de um pacto de "boas intenções" do particular adquirente de terrenos do areal da 
Praia de Armação de Pêra. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------6) Sucede que, em 09 de Fevereiro de 2015, o Ministério Público afecto ao Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Loulé veio, no âmbito do processo administrativo n.9- 16/13, salientar 
que os elementos levados ã sua apreciação pelo actual executivo municipal permanente levam-
no a concluir "pela maior probabilidade de os terrenos em causa pertencerem, 
efectivamente, ao domínio público, apesar de parecer em sentido contrário da Agência 
Portuguesa do Ambiente".----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------7) Por outro lado, o mesmo Ministério Público, reportando-se à validade da 
deliberação da Câmara Municipal de Silves de 29 de Maio de 2013, veio esclarecer que nada do 
decidido através desse acto administrativo é, na verdade, a realizar pelo Município de Silves ou 
depende de sua apreciação, de modo que a dita deliberação nada de concreto e com reflexos 
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em terceiros decide, já que tudo dependerá da iniciativa do particular adquirente dos terrenos 
que integram o areal da Praia de Armação de Pêra. --------------------------------------------------------- 
----------8) Em consequência, do ponto de vista da legalidade, o Ministério Público afecto ao 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé não veio legitimar, legalizar, validar ou isentar de 
responsabilidades a conduta de anteriores executivos municipais, porquanto, conforme se 
depreende do seu despacho de 09 de Fevereiro de 2015, a validade da deliberação da Câmara 
Municipal de Silves de 29 de Maio de 2013 dependerá, única e exclusivamente, da conclusão a 
que se chegar quanto à natureza pública dos terrenos transacionados através da escritura 
pública de 18 de Dezembro de 2012. ---------------------------------------------------------------------------- 
----------9) E tudo isto quando é sabido que em sentença do 1. Juízo do Tribunal Judicial de 
Silves, datada de 19 de Janeiro de 2007, já transitada em julgado, e que foi proferida no 
âmbito do processo ordinário com o n. 615/03.5 TBSLV, se afirmou que os terrenos que 
integram a Praia de Armação de Pêra não podem ser tidos como privados. -------------------------- 
----------10) E tudo isto quando o próprio Ministério Público afecto ao Tribunal Judicial de 
Silves, na contestação que elaborou, em representação de incertos, no âmbito do processo 
ordinário com o n.
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 615/03.5 TBSLV, não teve pejo em afirmar que "a praia (a de Armação de 

Pêra), nos termos legais, integra em toda a sua extensão o domínio público marítimo e este 
pertence ao Estado, mesmo que os (transitórios) titulares dos correspondentes órgãos ou 
outra) venham dizer que não" e que se a praia de Armação de Pêra, "em passado 
distante eventualmente, e fosse por que título fosse, pertenceu a algum particular, pelo 
menos desde 1971 que assim não sucede".------------------------------------------------------------------ 
----------11) E tudo isto quando a Junta de Freguesia de Armação de Pêra, nas suas tomadas 
de posição oficiais, designadamente junto do Instituto Geográfico e Cadastral de Faro, sempre 
sustentou que os terrenos em causa - compostos por um autêntico areal pertenciam há pelo 
menos 60 anos ao domínio público marítimo, sempre tendo os representantes da Junta de 
Freguesia de Armação de Pêra exercido posse sobre os mesmos, sem qualquer tipo de 
oposição, fosse de quem fosse, factualidade essa corroborada pela comunidade piscatória, 
através da voz da Associação de Pescadores de Armação de Pêra. ------------------------------------
----------12) Atente-se que estamos a falar de uma parcela de terreno rústica que integra uma vasta 
área do areal da Praia de Armação de Pêra - onde se localizam cinquenta e cinco unidades de 
apoios de pesca para recolha dos aprestos dos pescadores de Armação de Pêra, um edifício 
destinado a lota e respectivos anexos, e vários estabelecimentos comerciais e concessões e 
que se prolonga para fora desse areal, compreendendo um campo de futebol desactivado 
(antigo "Campo das Gaivotas"), um caminho/via pública e parte da área pedonal da Frente-
Mar nascente da Praia de Armação de Pêra, que foi intervencionada pelo Município de Silves, 
entre 2009 e 2011, sem qualquer oposição de particulares. ------------------------------------------------- 
----------13) Sublinhe-se, ainda, que estamos perante uma parcela de terreno que, até 2010, 
esteve omissa no actual cadastro, e para a qual já foram atribuídas as mais diversas 
mensurações 31.696m

2
, 30.420m
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com possível sobreposição sobre áreas cedidas 

para o domínio público municipal, no âmbito do licenciamento urbanístico da Urbanização da 
"Lagoa dos Garças", que confronta com o antigo "Campo das Gaivotas".----------------------------- 
----------14) Mais, ao confrontarmos o teor das várias certidões da Conservatória do Registo 
Predial de Silves atinentes aos terrenos objecto da escritura pública de 18 de Dezembro de 2012, 
deparamo-nos com o registo predial de um prédio rústico não apenas com composições distintas, 
mas também com confrontações dissonantes, sobretudo a sul do prédio, que evoluem do limite 
da Praia de Armação de Pêra para o limite do domínio público marítimo. ----------------------------- 
----------15) Sendo certo que se os terrenos que integram o areal da Praia de Armação de Pêra 
pertencerem ao domínio publico marítimo do Estado - como parece admitir o Ministério 
Público afecto ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, no seu recente despacho de 09 de 
Fevereiro de 2015, proferido no âmbito do processo administrativo n.
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 16/13 não podiam os 

mesmos ser objecto de um negócio jurídico de compra e venda entre privados, não só 
porque o bem transaccionado não pertencia a quem o vendeu, mas também porque, 
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tratando-se de coisa pública do Estado, era insusceptível de apropriação privada (cfr. arts. 
18.

2
 e 19.

9
- do Decreto-Lei n.

2
 280/2007, de 07 de Agosto). --------------------------------------------------- 

----------16) Não se olvide que da decisão definitiva sobre a natureza pública ou privada dos 
terrenos da Praia de Armação de Pêra que foram adquiridos por um particular, dependerá a 
realização, ou não, de concurso(s) público(s) para a concessão do direito de exploração de 
estabelecimentos comerciais instalados naquela Praia, com o correlativo pagamento de taxas a 
favor do erário público, bem como a regularização oficiosa de edificações construídas pelo 
Município de Silves e que sempre foram tidas como da sua propriedade, nomeadamente o 
edifício da Lota e respectivos anexos. --------------------------------------------------------------------------- 
----------17) Ora, em face de todo este circunstancialismo, o actual executivo municipal 
permanente da Câmara Municipal de Silves não se demite das suas 
responsabilidades, e tanto assim é que, desde a sua tomada de posse, tem acompanhado a 
par e passo a actuação do Ministério Público, tomando a iniciativa de colaborar para a 
elucidação do presente caso, facultando a mais variada documentação existente nos arquivos 
municipais, e de alertar para a importância da tomada de uma decisão célere pela Justiça, a fim 
de obter-se a resolução breve e eficaz do presente imbróglio. --------------------------------------------- 
----------18) A requalificação da zona nascente de Armação de Pêra, com notório benefício 
para a freguesia de Armação de Pêra e concelho de Silves, faz-se no cumprimento da lei, que 
delimita os termos da prossecução do interesse público pela Administração Local, e, 
neste sentido, cabe ao Município de Silves aguardar as pronúncias dos competentes órgãos 
de Justiça, de modo a avançar para a resolução do presente processo da Praia de Armação 
de Pêra de acordo com a legalidade que vier a ser declarada e a segurança e certeza jurídicas 
exigíveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------19) Não contem com o actual executivo municipal permanente da Câmara Municipal de 
Silves para se substituir à Justiça, em violação do princípio constitucional da separação de poderes, 
ou para actuar "às cegas" como outros fizeram no passado recente, apoiando-se em pressupostos 
de facto frouxos e falíveis no que respeita à determinação da natureza pública ou privada de 
determinados terrenos, com o sério risco de colocar em causa a defesa da legalidade e da 
prossecução do interesse público, no âmbito da tutela do património imobiliário publico. ---------- 
----------20) Por outro lado, afirmar que nada foi feito pelo actual executivo municipal 
permanente da Câmara Municipal de Silves para solucionar o problema da Praia de Armação 
de Pêra e/ou para requalificar a zona nascente de Armação de Pêra é não apenas mentir 
descaradamente para confundir a população, do mesmo modo que uma tal conduta constitui uma 
clara demonstração do exercício de funções políticas num estado de total ligeireza, de falta de 
seriedade e até mesmo de má-fé. --------------------------------------------------------------------------------- 
---------21) É que com a tomada de posse deste executivo municipal permanente da Câmara 
Municipal de Silves, para além do Município de Silves ter finalmente passado a ser uma 
importante muleta para a intervenção eficaz e eficiente do Ministério Público, no que toca à 
qualificação da dominialidade pública dos terrenos da Praia de Armação de Pêra, não é menos 
verdade que a zona nascente de Armação de Pêra passou a ser alvo de uma atenção especial, o 
que não sucedia há largos anos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
----------22) Com efeito, foi já durante o presente mandato, que o Município de Silves, através do 
empenho dos seus meios humanos e técnicos, procedeu à desactivação do antigo "Campo das 
Gaivotas", reorganizando e limpando toda a zona; incluiu, em candidatura comunitária ao 
programa PO Algarve 21 - Eixo 2 - Ações de Valorização do Litoral, o futuro "Projeto de 
Execução Técnica do Parque Urbano Nascente de Armação de Pêra", na margem direita da 
ribeira de Alcantarilha, perto do antigo "Campo das Gaivotas"; e preparou uma candidatura à 
obtenção de financiamento comunitário com vista à execução de medidas de protecção 
ambiental da área reservada à Comunidade de Pesca de Armação de Pêra, cujo Protocolo 
aguarda ainda o aval do particular adquirente dos terrenos do areal da Praia de Armação de 
Pêra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------23) É, neste contexto, que o executivo municipal permanente da Câmara Municipal 
de Silves continuará não apenas atento à evolução do processo respeitante à determinação 
da natureza pública ou privada dos terrenos que integram o areal da Praia de Armação 
de Pêra, conformando os actos que vierem a ser praticados pelo Município de Silves, no 
futuro, em consonância com a decisão que vier a ser tomada pelo Ministério Público sobre 
tal matéria, como também não deixará de promover a requalificação urbana da zona 
nascente de Armação de Pêra, com quem de direito, no estrito cumprimento da 
legalidade e da prossecução do interesse publico, aliás como o tem feito até aqui. ------------ 
----------Silves, 25 de Março de 2015. -------------------------------------------------------------------------- 
----------A Presidente da Câmara Municipal de Silves-------------------------------------------------- 
----------Rosa Cristina Gonçalves da Palma------------------------------------------------------------------ 
---------Este fim de semana será o congresso da Associação Nacional de Municípios (ANMP) 
em que estão representadas as forças locais, a Presidente da Câmara, o Presidente da 
Assembleia Municipal e os Presidentes das Juntas de Freguesia que estão representados na 
Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- No dia 30 do presente mês, haverá um jantar de trabalho onde estará presente a 
Comissão Parlamentar em representação da Assembleia da República, tendo como tema  “O 
Estado da Saúde no Algarve”, e o qual está a ser organizado pela Associação de Municípios 
do Algarve (AMAL); --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Sem nada mais a informar passo a palavra ao Sra. Vice- Presidente.” ---------------------  
 ---------- O Sra. Vereador Mário Godinho tomou a palavra informando que “os pedreiros estão 
na freguesia de Armação de Pêra, de Silves e de São Bartolomeu de Messines; o  
betuminoso está em São Bartolomeu de Messines; os calceteiros na cidade Silves e por fim o 
corta bermas estará operacional ainda esta semana.” -----------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Vereadora Luíza Conduto Luis passou a informar das atividades culturais, 
sociais, desportivos e educacionais a decorrer no concelho: ---------------------------------------------   
 ---------- 1) O projeto “Bem Me Quero” – desfile de moda que teve a sua 1.ª sessão no 
passado dia 22 de março em São Bartolomeu de Messines, no Salão Nobre dos Bombeiros 
Voluntários de Messines. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Esta atividade é dinamizada pelo setor da Ação Social com os utentes dos Polos de 
Educação ao Longo da Vida e dos seus familiares, e apoiada com a preciosa colaboração dos 
voluntários ligados à fotografia e à moda. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- No próximo dia 29 será a vez de Silves, o qual se realizará na Fissul; Tunes e 
Armação de Pêra serão as freguesias que se seguem e que irão ser palco dos desfiles de 
moda no mês de Abril. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Este projeto teve início no mês de fevereiro de 2015, com a realização de sessões 
fotográficas que contaram com a participação de mais de uma centena de seniores. -------------   
 ---------- 2) O Gabinete de Inserção Profissional de Silves (GIP), promoveu no dia 23 de março 
três sessões coletivas no âmbito do Programa Garantia Jovem, em articulação com o Centro 
de Emprego e Formação Profissional do Barlavento. Estas sessões foram direcionadas aos 
jovens do concelho, com idades entre os 15 e os 30 anos, com o objetivo de proporcionar aos 
jovens, uma oportunidade para apoiar na sua qualificação e estar em contato com o mercado 
de trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 3) A semana da “Primavera Biológica”, foi assinalada no concelho no passado dia 18, 
na escola EB 2/3 João de Deus, com o apoio do setor da Educação através da Quinta 
Pedagógica, do serviço de Proteção Civil, setor dos jardins e do Instituto da Conservação da 
Natureza e Floristas, com uma ação de Prevenção de Incêndios Florestais e a Plantação de 
árvores cedidas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). -------------   
 ---------- 4) No dia 23 de março, começaram as audições dos cerca de 20 jovens inscritos no 
“Projeto Jovens Artistas do concelho de Silves”, nas categorias de músico e bandas, cantor e 
dançarinos. Projeto promovido pelo setor da cultura. -------------------------------------------------------  
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 ---------- 5) Integrando a Programação do Março Jovem, foi dinamizado no passado dia 21 
entre as 10h e as 16h, a iniciativa reflorestar Silves, que permitiu a plantação de cerca de 
meia centena de pinheiros mansos, na Herdade de São Bom Homem. -------------------------------  
 ---------- Esta iniciativa decorreu com a parceria entre o setor da juventude da Câmara 
Municipal de Silves e do Serviço Municipal da Proteção Civil e Floresta. -----------------------------  
 ---------- 6) No dia 24, decorreu na Biblioteca Municipal, ao longo do dia, uma ação de 
sensibilização “Energia Fantasma”. A mesma foi apoiada pelo município e organizada pela 
DECO Algarve em parceria com a rede social. Esta ação teve como prepósito promover o uso 
do consumo de energia elétrica. Na qual estiveram presentes 60 pessoas, identificadas IPSS, 
através do setor da Ação Social. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 7) Hoje haverá mais uma sessão de Malha Ó Mania, pelas 17h na biblioteca. 
Dinamizada pelo setor da Ação Social. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 8) De 27 a 29 de março decorrerá em Silves, nas Piscinas Municipais o “Torneio 
Zonal de Infantis: Piscina Curta”, o mesmo é organizado pela Federação portuguesa de 
Natação e Associação de Natação do Algarve, com o apoio do Município.  -------------------------  
 ---------- Este torneio inicia no dia 27 pelas 15h30 e decorre nos dias 28 e 29 das 9h30 às 16h.   
 ----------  9) No âmbito das comemorações do “Dia Nacional dos Centros Históricos”, será 
inaugurada a Exposição de Fotografia “Paisagem Urbana – Dois Olhares “, no sábado dia 28, 
no Mercado Municipal de Silves, a qual estará patente ao público até ao dia 5 de abril e é 
organizada pelo setor do património. ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Durante este dia irá ainda decorrer uma ação de sensibilização intitulada “Sabia 
Que?” , a qual terá lugar no centro histórico de Silves, entre as 9h30 e as 13h e destina-se a 
todos os transeuntes em circulação no centro. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Assim como uma exposição ao ar livre designada por, “Objeto do Quotidiano da 
Almedina de Silves”, no largo norte da Sé Catedral entre as 10h e as 17h. --------------------------  
 ---------- 10) Ainda no dia 28, terá lugar na Biblioteca Municipal uma oficina para pais “Dar 
ordens e estabelecer Limites. Como?” a qual é dinamizada pela Biblioteca e Setor de 
Psicologia, inserida no projeto “L.E.R. cãofiante”, cujo o alvo são os pais das crianças 
participantes no referido projeto. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também neste dia Sandro William Junqueira dinamiza na Biblioteca, mais uma 
sessão de workshop de expressão dramática, para crianças dos 8 aos 14 anos. ------------------  
 ---------- Ao início da noite, no Teatro Mascarenhas Gregório, pelas 21h30, haverá lugar a 
mais uma sessão das noites Alteatro. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 11) O setor de Turismo, irá representar o Município de Silves, no 21.º Festival Queijo, 
Pão e Vinho que decorre entre 27 e 29 de Março em São Gonçalo, no Município de Palmela. -  
 ---------- Trata-se de um momento alto para a promoção e divulgação do concelho de Silves 
junto de diferentes públicos, dando assim início ao protocolo estabelecido entre os dois 
municípios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Esta participação contará com a colaboração da Milícia Al-Muthamid para promoção 
da XII Feira Medieval de Silves.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “gostaria de acrescentar o que está 
ser feito pela proteção civil, abrangendo várias faixas etárias das escolas do concelho, 
relativamente ao que se deve fazer em situações urgentes, esta atividade foi dirigida aos 
alunos e professores e desenvolveu-se na Quinta Pedagógica e nas próprias escolas. ----------  
 ---------- Outro ponto que me está a levantar preocupação tem a ver com o que saiu em 
alguma comunicação social (Jornal Expresso e Correio da Manhã), sobre o grupo Nogueira 
de que o mesmo estava a atravessar uma situação dramática, e é preocupante tendo em 
conta o volume de trabalhadores que eles têm, por essa razão entramos em contato para 
marcar uma reunião, aguardamos agendamento. -----------------------------------------------------------  
 ---------- Outra situação tem a ver com a solicitação feita pelo Sr. Vereador Dr. Fernando 
Serpa, de marcarmos uma reunião com o grupo Praia da Cova, já voltamos a solicitar e 
continua-mos a aguardar contato. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 24 de março de 
2015, o valor dos fundos disponíveis é de 820.293,15 € (oitocentos e vinte mil, duzentos e 
noventa e três euros e quinze cêntimos). ----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, tomou a palavra mencionando que “quero deixar 
aqui o meu pesar à família do Sr. ex-Verador José Gonçalves Piçarra Bravo, pelo seu 
falecimento e pelo serviço público que prestou como vereador ao concelho de Silves. -----------  
 ---------- Também quero lamentar o trágico acidente de viação que ocorreu nos Alpes 
Franceses em que faleceram 150 pessoas, mesmo não havendo portugueses entre as 
vítimas, mas havia um grupo de crianças e é de lamentar. -----------------------------------------------  
 ---------- Termino não tendo mais nada a dizer.” -------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “quero deixar aqui o meu 
reconhecimento pela forma como o senhor ex-Vereador José Gonçalves Piçarra Bravo, teve 
na vida a nível pessoal, quer político e pela lealdade que sempre teve enquanto colega, 
respondendo e tratando sempre com respeito não obstantes as grandes divergências políticas 
que nos separavam, e pedia à Sra. Presidente que em meu nome transmitisse o meu pesar e 
luto à família. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Solicitava que fosse agendado para daqui a 15 dias uma reunião com o Dr. Ricardo 
Tomé pois o preocupa-me seriamente o PDM e a situação em que se encontra. ------------------  
 ---------- Agradecia que de uma vez por todas os serviços me respondessem ao pedido de 
esclarecimentos relativamente às caravanas, se existem concentrações de caravanas no 
concelho e nas freguesias de Silves, Armação de Pêra e São Bartolomeu de Messines e a 
listagem dos consumos de água dos postos onde eles ficam. -------------------------------------------  
 ---------- Queria de alguma forma elogiar a vereação da Câmara Municipal de Lagoa na 
pessoa do Sr. Presidente Francisco Martins que têm o pelouro da cultura, pela extraordinária 
parceria com as Rotas dos Vinhos do Algarve tendo desenvolvido uma iniciativa de âmbito 
regional e nacional que designou “Lagoa Wine Show” que terá lugar nos dias 2, 3 e 4 de abril, 
para promoção dos vinhos do concelho e dos concelhos vizinhos e lamento profundamente, 
que o concelho de Silves não tenha sido o escolhido para esta iniciativa em parceria com a 
Associação Rota dos Vinhos do Algarve; ainda mais lamento quando e quero deixar aqui o 
meu reconhecimento pelo trabalho exemplar que o anterior executivo na pessoa da Sra. 
Presidente Isabel Soares, que fez na divulgação dos vinhos de elevada qualidade do nosso 
concelho em que o vinho “Barranco Longo” e “Cabrita”, são e têm sido os grandes 
embaixadores de Silves por este mundo fora. Sendo assim, apelo que seja retomado este 
trabalho, encetado pelo anterior executivo, porque é uma mais-valia para o concelho de Silves 
e para a dimensão da sua economia local. Estou convencido de que os responsáveis do atual 
executivo permanente terão presentes as minhas palavras e tomarão as medidas necessárias 
nos eventos possíveis, para se recuperar o tempo perdido.” ---------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra referindo que “estamos a colaborar com a 
Associação Rota dos Vinhos, não nessa atividade, mas temos tido a presença deles nos 
nossos eventos do castelo e em várias freguesias e tem sido feito a divulgação dos vinhos de 
Silves, talvez por desconhecimento, não saiba disso, mas agradeço a divulgação do que se 
passa no concelho que nos faz fronteira. Mas também quero deixar aqui registado, que dos 
doze melhores vinhos do Algarve, sete, são de Silves e a nossa parceria é ao nível de todo o 
algarve. O quiosque que está aqui em baixo, é extensão da casa mãe dos vinhos, que será 
construída em Lagoa por iniciativa do vereador Luís Encarnação que tem o pelouro e não o 
Presidente como foi aqui referido”. ------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho, interveio referindo que “houve um encontro do Grupo 
Xelb, e foram lá representados os vinhos do concelho de Silves.” --------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo que “factos são factos 
e mais do que acompanhamento, são iniciativas criadores de riqueza e emprego ainda mais 
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numa atividade com esta dimensão, por isso apelo para que haja iniciativas destas que 
tragam pessoas numa época baixa ao concelho de Silves.” ----------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo que “colocaram-me uma 
questão que não soube responder, que têm a ver com a situação da estrada que vem do 
“Mata Mouros”, e é nesse sentido que coloco a questão. -------------------------------------------------  
 ---------- Em relação às autocaravanas e a intervenção da GNR, e acreditando que a Câmara 
Municipal não teve intervenção nesta situação, mas de qualquer maneira deixo uma nota 
sobre o sinal que foi colocado quer a nascente quer a poente, da área de serviço que está a 
ser concluída na EN 124, a qual indica que existe ali uma área de serviço.  -------------------------  
 ---------- Só reparei nisso na Terça-feira, mas ao que parece já lá estava antes e perguntaram-
me se já estava em funcionamento. Ontem passei lá, e fui confirmar e realmente o sinal está 
a 20 m da rotunda. Gostava de saber o porquê desse sinal, e pensando que tivesse sido os 
serviços da câmara, e visto que a placa está destapada e se a área de serviço não está ativa, 
penso que a mesma deveria ser tapada para evitar que utilizem, aquele espaço até que haja 
um regulamento.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mas ao que parece não é da vossa responsabilidade e se não é do vosso 
conhecimento, solicitava que averiguassem a situação. ---------------------------------------------------  
 ---------- Para finalizar, queria ocupar alguns minutos e falar do desafio lançado pela Sra. 
Presidente, sobre o Orçamento Participativo, que referiu na última reunião e acho que 
devemos refletir sobre essa questão, se bem que penso que este processo deveria já estar a 
ser trabalhado.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra disse que “gostaria de ouvir da vossa parte 
alguns contributos construtivos, nós já temos estado a trabalhar e gostaríamos de abraçar 
esta iniciativa, mas com conteúdo porque, como nos foi colocado, não era mais do que um 
capricho e nós queremos uma realidade fundamentada para que seja um trabalho de todos 
nesse mesmo sentido, por isso eu quis relembrar este desafio que foi lançado na altura do 
orçamento. E é este é o nosso objetivo.” ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina retomou a palavra esclarecendo que “quando disse 
que não havia interesse era no sentido do tempo que se iria levar a refletir e a debater, 
estamos a atrasar, e iria ser difícil defini-lo para o próximo ano. E como já referi noutras 
situações, de que sou defensor da participação cívica, e acho que é interessante que esta 
participação cívica não se esgote só ao nível do orçamento, e penso que os portugueses em 
geral terão a mesma opinião. O que está em causa é potenciar essa participação e muitas 
vezes não a potenciarmos e criticamos as instituições que não nos abrem essa porta e como 
instituição que somos se calhar também não damos os devidos instrumentos para essa 
participação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Como será do seu conhecimento mais de 50% das câmaras têm orçamento 
participativo. No final do ano passado foi criada a rede de autarquias participativas com o 
objetivo de dinamizar este tipo de participação. Tinham à volta de 40 a 50 autarquias e 
gostaria de solicitar que a câmara esteja atenta a estas situações. ------------------------------------  
 ---------- Vejamos a câmara de Estarreja, que tem um orçamento participativo jovem e acho 
que nós deveríamos avançar por aí, tendo em conta o que vimos na Assembleia de 
Alcantarilha, jovens com ideias pertinentes, participativas e avançarmos aí em vez de mais 
alargada e ter mais verbas participativas. Outra nota de enveredarmos por este caminho é 
também o exemplo da Câmara de Lousã, que também iniciou por um orçamento participativo 
jovem e este ano vai avançar para uma escala maior. Para exemplificar, Estarreja tinha uma 
verba que rondava 100 mil euros para o orçamento participativo e o orçamento deles é de 16 
milhões metade do que tem o nosso e conseguirem passar esse montante para orçamento 
participativo, o que é muito bom.” --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio alertando que “temos que ver as realidades de cada 
município.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio referindo “ mas pelo que tenho em ideia a 
maioria das câmaras do algarve, ronda estes valores. -----------------------------------------------------  
 ---------- E por fim faço referência à Câmara de Palmela que foi a primeira a introduzir o 
orçamento participativo e que continua a utilizar esta modalidade de orçamento, tendo boas 
relações.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra esclarecendo questões colocadas 
pelo Vereador Paulo Pina “o caminho que vem da estrada do “Mata Mouros”, é da 
responsabilidade da junta de freguesia de Silves, e apesar de não ser da nossa 
responsabilidade dirigi-me ao local com o presidente da junta, chegando à conclusão de que 
não há nada a fazer, é um caminho que já existia e que dava acesso a Estômbar. ----------------  
 ---------- Em relação aos sinais, os que nós colocamos era a indicar o parque junto ao 
continente e não a área de serviço que está ser construída, mas vamos averiguar essa 
situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, SITO NAS 
AREIAS, EM PÊRA. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Aníbal António Coelho. ------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: notificar o requerente do teor do perecer jurídico e da informação 
técnica prestada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL, 
NA RUA DAS CARAVELAS, EDIFÍCIO PRAIA DOURADA I, FRAÇÃO AM, EM ARMAÇÃO 
DE PÊRA; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Vítor Manuel Moreira de Sá Camboa. -----------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a alteração do uso da fração 
com dispensa do cumprimento do art.º22 do PDM. E aprovar a alteração do regime de 
propriedade horizontal nos termos da informação. ----------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
SITO NA QUINTA DA LARGA VISTA, FORAL, NO ALGOZ. ---------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Reza Abdolmohammadi e Alison Ann Dick. -------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITO NA ATALAIA, 
SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Adriana Lyna Van Beelen e outro.--------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO E ISENÇÃO DE TAXA, PARA A REALIZAÇÃO DE UM BAILE COM BANDA AO 
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VIVO, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2015, NO PERÍODO DAS 20H00 ÀS 24H00, NA CASA DO 
POVO DE ALCANTARILHA, PÊRA E ARMAÇÃO DE PÊRA.--------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento 
de Armação de Pêra, Pêra e Alcantarilha. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ----------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a emissão da licença especial 
de ruído solicitada, isentando o requerente do seu pagamento nos termos do constante no 
artigo 7.2, alínea a) do Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ---------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REGULAMENTO DE CEDÊNCIA DE VIATURAS 
MUNICIPAIS - NOTA JUSTIFICATIVA. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente nota justificativa da Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal, 
regulamento quadros de plafons, requerimentos entre outros de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra dizendo que “só quando ultrapassam os 
plafons é que se recorre a protocolo e não se estende a todas os veículos isto é só para os 
coletivos, no caso de ser possível ceder e face ao parque operacional não nos é possível.” ----  
 ---------- A Sra. Vereadora Luiza Luís interveio referindo que “ a declaração de motorista que 
vêm em anexo é para os funcionários que não estando habilitados para a carreira de 
motorista, mas havendo necessidade e podendo conduzir esta categoria de veículos e sendo 
funcionários da câmara, o possam fazer, preenchendo este documento.” ----------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra esclarecendo que “quando coloquei a 
questão foi porque vinha a declaração anexa, e não está em causa o           decreto-lei, ela 
deveria era ter uma transposição do decreto no próprio regulamento e, pelo que está aqui não 
existe nada que indique esse regime. Fiz algumas pesquisas e não encontrei nenhum que se 
cingisse apenas aos transportes coletivos, penso que quando fazem estes regulamentos eles 
abrangem todas as situações, e agora pode não ser necessário mas no futuro poderá ser 
necessário.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente voltou a intervir dizendo que “isto é uma situação permissiva de 
fazer, mas não vai alterar em nada só se for com o intuito de uma salvaguarda. Aqui o que 
houve foi a necessidade de regulamentar devido a solicitações que temos e uma distribuição 
mais equitativa, e é esta a nossa decisão.” -------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra alertando para que “houvesse da 
parte do executivo permanente uma análise da história pós 25 abril, e o que justificou as 
aquisições que foram feitas, pois sinto-me incomodado, com determinadas acusações à 
minha força política, porque se recebemos o que recebemos, e se as nossas opções foram 
boas ou más foram nossas e porque achamos necessárias na altura, como foram 
efetivamente as aquisições para o parque automóvel. E agora fazem uma análise atual do 
parque automóvel degradado, não tendo em conta os fundamentos e já para não falar na 
demagogia utilizada.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu esclarecendo que “eu baseio-me apenas em factos e a 
frota automóvel não está nas melhores condições e não estou a por culpas a ninguém e se 
sente-se melindrado é por si mesmo, e também não fazer uma prestativa histórica, o que sei 
é um facto e não podemos alargar a cedência. Apenas baseio-me em factos concretos e daí 
criar este tipo de regulamentos e termos repostas para as instituições esplanadas no 
regulamento e que o município consiga responder as necessidades ali contempladas.” ---------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, concordar e aprovar o projeto de regulamento 
bem como a sua submissão a apreciação pública. Os vereadores não permanentes 
abstiveram-se. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - 
REGIME DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM GUINÉ, 
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DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DE REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB N.º 
493/19931105, COM ART.º MATRICIAL RÚSTICO N.º 36 SECÇÃO X, DA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES; --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Matti Kalervo Turtola e Tiina Katariina Turtola. ---------------------------  
 ---------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico 
e certificar em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - 
REGIME DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM GUINÉ, 
DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DE REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB N.º 
141/20091119, COM ART.º MATRICIAL RÚSTICO N.º 1 SECÇÃO X, DA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES; --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Matti Kalervo Turtola e Tiina Katariina Turtola. ---------------------------  
 ---------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico 
e certificar em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - 
REGIME DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO MISTO, DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DE REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB N.º 2732/20110303, COM 
ART.º MATRICIAL RÚSTICO N.º 84 SECÇÃO 1C E PARTE URBANA SOB O ART.º 3252, O 
PRÉDIO RÚSTICO, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DE REGISTO PREDIAL DE SILVES 
SOB N.º 514/19871102, COM ART.º MATRICIAL RÚSTICO N.º 21 SECÇÃO 1C, E O 
PRÉDIO RÚSTICO, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DE REGISTO PREDIAL DE SILVES 
SOB N.º 2740/20110429, COM ART.º MATRICIAL RÚSTICO N.º 20 SECÇÃO 1C, TODOS 
SITO EM ALGOZ, DA UNIÃO DE FREGUESIA DE ALCANTARILHA E PÊRA, CONCELHO 
DE SILVES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Markus Andreas da Silva Lehne e Kimberley Joyce Tucker. ----------  
 ---------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico 
e certificar em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – CASTELO DE SILVES - PREÇO DOS ARTIGOS 
MERCHANDISING. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Turismo, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ---   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar os preços constantes na tabela.   
 
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – ADESÃO À ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE COOPERAÇÃO 
ODYSSEA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Turismo e minuta do contrato de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritas. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a adesão do Município à 
Associação Europeia de Cooperação Odyssea, e mandatar a Sra. Presidente para a outorga 
do respetivo contrato. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 6. --------------  
 ---------- Presente proposta da secção de contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo 
permanente, aprovar a proposta de alteração orçamental. Os Srs. Vereadores do PS e do 
PSD abstiveram-se. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS PARA ÁGUAS E 
SANEAMENTO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da secção de aprovisionamento, cabimentos e caderno de 
encargos, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. --------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a aplicação do 
procedimento por concurso público à contratação referenciada, a despesa previsível no 
montante de 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros) acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor. Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo bem como a composição 
do júri proposto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 onze horas e cinquenta 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.  -------   
 

 


