
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 12  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ------  
 ---------- ------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 01 DE ABRIL DE 2015  --------------------------  
 ---------- Ao primeiro dia do mês de abril 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 Mário José do Carmo Godinho, Vice-Presidente da mesma Câmara.  ----  
 ---------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Mário José do Carmo Godinho, Maria 
Luiza Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Eng.ª Maria da Graça de Madeira 
Neto, Dr. Fernando José Serpa Cabrita, Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina e Prof. José 
Francisco Guerreiro Salvador. ------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência da Exma. Sra. Presidente 
por motivo de deslocação em serviço, que se fez substituir pelo Sr. Vice-Presidente Mário 
José do Carmo Godinho, tendo este sido substituído pela Sra. Vereadora Maria Luiza Medeiro 
Conduto Luís; por sua vez o Sr. Vereador Dr. Pedro Nuno Teixeira Santos que seguia na lista, 
na impossibilidade de estar presente foi substituído pelo Sr. Vereador José Francisco 
Guerreiro Salvador, sucessivo na lista. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou a Sra. Alzira Guilhermina Azevedo Carvalho, 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 2.492.589,84 € (dois milhões, quatrocentos e 
noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e nove euros e oitenta e quatro euros), e o de 
operações não orçamentais é de 469.019,81 € (quatrocentos e sessenta e nove mil, 
dezanove euros e oitenta e um cêntimos). --------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foram aprovadas, por unanimidade, as atas n.º 8 da reunião ordinária pública de 
Câmara, realizada a 04 de março de 2015; e n.º 9 da reunião ordinária de Câmara, realizada 
a 11 de março de 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vice-Presidente deu início aos trabalhos informando que: -----------------------------  
 ---------- “A equipa do betuminoso encontra-se no Algoz; os pedreiros estão no Casino de 
Armação de Pera, bem como na Escola Pré-Primária de Silves e Escola Básica da Portela de 
Messines, aproveitando o período de férias escolares; no Casino de Armação de Pera estão 
também os eletricistas e pintores para recuperar a fachada. Ainda em Armação de Pera, 
começam hoje a nivelar o areal junto às zonas concessionadas da praia; estamos também a 
intervir no acesso à Estrada da Praia Grande, na freguesia de Pera; e os calceteiros 
encontram-se em Silves. -------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Nesta época da Páscoa, vamos reforçar o apoio à população a nível da recolha do 
lixo, especialmente em Armação de Pera, como zona turística, onde iremos fazer a recolha do 
lixo também no domingo de Páscoa.  ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais informo que começou a obra de alargamento do Cemitério de Silves, obra 
urgente e efetuada em face do terreno disponível.” ---------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ---------- Prosseguiu a sua intervenção fazendo a entrega do esclarecimento solicitado pela 
Vereação não permanente, sobre o pagamento de mais uma tranche do empréstimo PREDE 
(Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas ao Estado). -----------------------------------   
 ---------- Foi também dado conhecimento, pelo Sr. Vice-Presidente que, à data de 31 de março 
de 2015, o valor dos fundos disponíveis era de 783.098,08 € (setecentos e oitenta e três mil, 
noventa e oito euros e oito cêntimos). --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Seguidamente a Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís tomou a palavra e informou que:   
 ---------- “1) O torneio zonal de infantis – natação piscina curta – decorreu nas Piscinas 
Municipais, de 27 a 29 de março, e foi considerado um sucesso tendo em conta que 
estiveram presentes 65 equipas /clubes, representantes das zonas de Leiria para baixo. -------  
 ---------- Foi, em princípio, batido o record nacional na Estafeta Feminina pelo Sporting Clube 
de Portugal. Aguarda-se a confirmação oficial por parte da Federação Portuguesa de 
Natação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2) No dia 28 de março decorreu, na Foz do Ribeiro, São Bartolomeu de Messines, 
uma ação de sensibilização e esclarecimento com o objetivo de criar uma ZIF (Zona de 
Intervenção Florestal) em São Bartolomeu de Messines norte. Esta reunião, de consulta 
prévia aos produtores, foi promovida pelo núcleo fundador e contou com um representante do 
ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas) – Francisco Keil do Amaral; 
representantes da Silviguarda – Silvicultura e Transportes, Lda.; dos produtores florestais; um 
representante da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines; e em representação 
do Município os técnicos do Serviço de Proteção Civil e Florestas e eu. ------------------------------  
 ---------- As ZIF para além de permitirem o princípio de gestão agrupada, incrementando a 
rentabilidade dos recursos/produtos florestais característicos da região, possibilitam aos seus 
associados o acesso a fundos comunitários e à realização dos projetos. -----------------------------  
 ---------- Os participantes demonstraram interesse e vontade na criação desta ZIF -            - 
esperemos que tal se concretize. --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- De referir que no concelho de Silves existem, no momento, cinco ZIF: Arade; 
Odelouca; Alte/São Bartolomeu de Messines; São Marcos da Serra e São Marcos da Serra 
Nordeste. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3) Decorreu nos dias 30 e 31 de março uma visita ao Algarve, por parte da Comissão 
Parlamentar de Saúde, no seguimento da proposta do PCP (Partido Comunista Português). 
Nesta visita os autarcas foram convidados a participar numa sessão de trabalho com a 
Comissão, tendo o Município feito representar-se por mim. Fiz uma exposição à Comissão, 
das preocupações relativas ao concelho de Silves em particular, e que de certo modo são 
também partilhadas por grande parte dos concelhos algarvios, muito embora tendo em conta 
as características particulares de cada um. Refiro ainda que, segundo os dados da ARS 
(Administração Regional de Saúde), todos os indicadores relativos ao CHB (Centro Hospitalar 
do Barlavento) pioraram e, aproximadamente, 150.000 utentes Algarvios não têm médico de 
família.  
 ---------- Esta Comissão Parlamentar de Saúde terminou a sua visita no dia 31 de março, na 
Extensão de Saúde de São Bartolomeu de Messines, sendo este o único ponto visitado na 
zona do Barlavento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4) O Município de Silves participou no 21.º Festival Queijo, Pão e Vinho, que se 
realizou entre os dias 27 a 29 de março em São Gonçalo, Quinta do Anjo, Palmela, sendo que 
este constituiu a primeira iniciativa que materializa o acordo de cooperação no âmbito do 
desenvolvimento turístico, assinado recentemente pelos dois Municípios. Este certame contou 
com cerca de 17.000 visitantes, tendo sido possível aceder à informação turística/cultural e 
patrimonial do concelho, e a provas de alguns dos nossos produtos, onde se destacou o folar, 
associado à promoção da XVII edição da “Feira do Folar” de São Marcos da Serra e os vinhos 
de Silves que obtiveram um excelente avaliação por parte dos visitantes. ---------------------------   
 ---------- 5) Hoje, dia 1 de abril, e amanhã, o Município de Silves associa-se à campanha 
mundial que visa chamar a atenção para o problema do autismo intitulada de “Acendam uma 



 
 

 

 

 

Luz” e que visa a Iluminação de todos os edifícios e monumentos aderentes. No nosso caso 
são o edifício dos Paços do Concelho e entrada do Castelo de Silves. -------------------------------  
 ---------- 6) No próximo dia 7 de abril terá lugar, em Grândola, o seminário de encerramento e 
apresentação de resultados e produtos do Projeto Odyssea Luso-Ándalus, no âmbito do 
Programa de Cooperação Transfronteiriço Espanha-Portugal. ------------------------------------------  
 ---------- Este seminário de encerramento pretende dar a conhecer o trabalho desenvolvido e 
os resultados alcançados, bem como abordar as perspetivas de futuro do Odyssea no novo 
Quadro Comunitário Europa 2020. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Município será representado por mim e pelos técnicos do Setor de Turismo, Pedro 
Garcia e Andreia Martins. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- De referir que o técnico Pedro Garcia fará uma comunicação intitulada “A Formação 
Odyssea Luso-Ándalus, dos Agentes e Atores Locais”. ---------------------------------------------------  
 ---------- 7) O mês de abril tem início hoje, e com ele chega mais um aniversário (o 41.º) 
comemorativo sobre a revolução de 25 de abril. É de referir que será um mês repleto de 
atividades, ações e eventos dinamizados pelos diferentes atores do concelho. --------------------  
 ---------- Realço que, de 1 de abril a 9 de maio, se encontrará aberta ao público a exposição 
intitulada: “International Cartoons” que retrata a exploração e direitos dos trabalhadores 
através de um olhar crítico, a traço de humor, sendo visitável na sala de exposições 
temporárias do Museu Municipal de Arqueologia de Silves. Trata-se de uma organização 
conjunta entre o Município e a Junta de Freguesia de Silves. --------------------------------------------  
 ---------- De 1 de abril a 2 de maio estará patente ao público a exposição “Das Memórias à 
Revolução”, na Biblioteca Municipal de Silves. Esta exposição integra a rúbrica regular 
“Talentos da Comunidade” e é constituída por fotografias da Guerra Colonial, pelos Polos de 
Educação ao Longo da Vida. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 8) De 3 a 5 de abril decorrerá a XVII edição da “Feira do Folar”, em São Marcos da 
Serra, organizada pelo Município e com o apoio da Junta de Freguesia local, Crédito Agrícola 
de São Marcos da Serra e de São Bartolomeu de Messines, bem como de Associações 
Locais. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Esta Feira contará com a presença de diversos produtores locais, que não fazem 
somente folar, mas uma enorme variedade de produtos regionais que vão desde os doces de 
mel, aos licores e ao medronho. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Esta Feira tem como objetivo primordial a promoção do interior do concelho e da 
cultura popular local, veiculando o saber fazer das gentes locais, das suas tradições, 
gastronomia e artesanato, contando com um Programa conjunto de animação para os 
visitantes.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto iniciou a sua intervenção frisando que “aquilo que 
digo não tem a ver com questões pessoais mas sim politicas, e todo o tipo de sugestões que 
faço são no sentido de melhorar as coisas e não para criticar ninguém. ------------------------------   
 ---------- Vejamos: o Sr. Vice-Presidente falou do lixo no próximo fim de semana. ------------------  
 ---------- Saliento que no domingo, segunda e terça (29 a 31 de março) o panorama do lixo em 
Armação de Pera era o que podem ver pela foto que ora entrego a todos os presentes. É 
preocupante e há que alterar estas situações, pois é impensável com o calor que aí vem não 
haver um reforço da recolha. E o reforço não pode ser só em Armação de Pera, mas sim em 
todo o concelho, relativamente aos moloks e contentores. Quando os moloks estavam junto à 
praça de táxis, no lado contrário à ilha estava uma quantidade de lixo. Continuam lá dois, 
foram tirados dois e há muita gente a colocar lixo naquela zona. ---------------------------------------  
 ---------- Há uns tapumes junto à rotunda do barco - chamo a atenção pelo mau aspeto, mas 
principalmente o risco de queda podendo magoar alguém que por ali passe. -----------------------  



 
 

 

 

 

 ---------- Várias rotundas (via dorsal e frente mar) estão sem luzes. Os projetores que iluminam 
a praia têm as lâmpadas fundidas. Este assunto da iluminação já foi falado há cerca de um 
mês e verifica-se que há muitas zonas que continuam às escuras. ------------------------------------  
 ---------- Preciso de saber em que ponto de situação está o programa de desinfestações do 
concelho, no que diz respeito a ratos, mosquitos e baratas. Ontem andei a pé em Armação de 
Pera e alguns comerciantes falaram-me do aparecimento de baratas nos seus 
estabelecimentos. Quais são as medidas que a Câmara vai tomar? -----------------------------------   
 ---------- Quais as intervenções que a Câmara vai fazer no âmbito da Praia Grande e na Praia 
de Armação de Pera?  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Há ervas por todo o lado. Os núcleos urbanos estão infestados de ervas – não foi 
feita a aplicação de químicos? ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Como eu ando de bicicleta, fui até à Praia Grande e há um passeio em madeira que 
liga a Praia Grande à Praia de Armação de Pera, que está cheio de buracos – e isto é uma 
ecovia. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto às ecovias do nosso concelho, há sítios por onde não é perceptível por onde 
passa ou não o trajeto - está apagado nalgumas zonas e é necessário avivar isso. ---------------  
 ---------- Nós temos no nosso concelho alguns percursos que fazem parte de percursos 
pedestres como por exemplo São Marcos da Serra a Armação de Pera – deverão considerar 
isto como prioridade, pois há muita gente que anda a pé e muitos desses percursos já não 
estão em condições. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Passei nas passadeiras e rotundas de Alcantarilha na via dorsal e vi que não há luz. -   
 ---------- Há falta de limpeza num abrigo de autocarro em Poço Barreto. Ninguém consegue lá 
entrar pois tem ervas à entrada quase da altura do próprio abrigo. -------------------------------------  
 ---------- Há alguma candidatura à bandeira azul? Há mais praias acessíveis ou           
mantêm-se as mesmas? -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- As alterações propostas pela Comissão Municipal de Trânsito, aprovadas em reunião 
de Câmara do dia 04 de março, já foram implementadas nas freguesias? ---------------------------  
 ---------- Assumimos a colocação de um contentor na Rua D. João II, em Armação de Pera, 
para dar apoio à atividade do posto de gasolina – havia um compromisso de lá colocar uma 
cortina verde e verifico que em termos de impacte visual não está nada feito. ----------------------  
 ---------- Nas caldeiras das árvores da frente mar de Armação de Pera existe uma estrutura de 
ferro fundido, algumas delas estão no pavimento, algumas não estão em condições e deviam 
ser nivelas pois são um perigo para as crianças. ------------------------------------------------------------  
 ---------- Na via dorsal de Armação de Pera há zonas sem árvores. ------------------------------------  
 ---------- Mais questiono se já existe programação para as comemorações do dia 25 de abril? 
Peço a entrega de um programa, em termos de concelho. -----------------------------------------------  
 ---------- Agradeço que me façam o ponto de situação da adjudicação da pavimentação do 
troço de estrada Armação de Pera/Alcantarilha - pavimentação do Caminho Canelas. -----------  
 ---------- No Barranco do Vale do Olival a obra do acesso pedonal faz a ligação, por uma 
ponte, ao lado das praias de Lagoa e o acesso ao lado das praias de Silves está fechado. As 
pessoas que lá circulam só têm acesso às praias de Lagoa, ou seja há ligação à margem 
direita. E à margem esquerda? -----------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Penso que deveria existir, independentemente dos “Vinhos do Algarve”, uma marca 
dos “Vinhos de Silves”. O executivo deveria lutar por esta marca, pois demarcava o nosso 
concelho, em relação aos outros concelhos em termos vinícolas. Apelo ao executivo para que 
a marca “Vinhos de Silves” seja um elo em termos de comércio e realce aquilo que são os 
aspetos vinícolas de importância para o nosso concelho. -------------------------------------------------  
 ---------- Qual o ponto de situação da Rua das Redes, em Armação de Pera? As pessoas 
entram lá e jogam por ali lixo - este é um assunto que já vem de trás. --------------------------------  
 ---------- Este executivo disse que iria proceder à recuperação do barco que se encontra na 
rotunda em Armação de Pera, junto à Praia. Pergunto como está essa situação pois o barco 
necessita de ser reconstruido. É um ponto de interesse turístico.” --------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ---------- A Sra. Vereadora Prof. Maria da Graça Neto interveio perguntando se “já veio o 
parecer da CCDR Algarve (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional) sobre o 
secretariado das reuniões de Câmara? ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Sei que se está a fazer um estudo sobre o abatimento do solo em Armação de Pera – 
como está este processo?” ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Tomando a palavra o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, este salientou que “uma vez 
mais verifico que os meus pedidos de esclarecimento ou não são respondidos ou quando o 
são já não têm qualquer interesse. Estou convencido que mais perto do Verão me serão 
entregues as respostas a pedidos feitos na primeira reunião de fevereiro. É a quinta vez que o 
faço, e vejo que não dão qualquer seguimento às minhas questões.” ---------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina iniciou a sua intervenção perguntando “qual o ponto de 
situação do pedido de licença de ocupação da via pública que a Associação POLIS fez para 
um evento que terá lugar em Agosto: está dentro do prazo normal? Há algum problema com o 
pedido?  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Enalteço um conjunto de eventos que se realizaram no passado fim de semana no 
âmbito do Dia Nacional dos Centros Históricos. Os funcionários que estão ligados ao Setor do 
Património estão de parabéns e aproveito para salientar a exposição de fotografia patente no 
Mercado Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao decorrido na FISSUL (Pavilhão de Feiras e Exposições) dou os parabéns 
à equipa da Ação Social pelas atividades de desporto sénior. Foi uma tarde bem passada e 
desejo que se desenrolem mais iniciativas como esta. ----------------------------------------------------  
 ---------- Tenho umas notas relativas ao orçamento, mas deixo para uma altura em que a Sra. 
Presidente esteja presente. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- No “Jornal i” (online) de segunda-feira, dia 30 de março, saiu um artigo com uma 
visão do poder local - “A Primeira Morte do Poder Local” – em que são tecidas algumas 
considerações sobre o que foi o poder local e o que deve ser no futuro.” ----------------------------  
 ---------- O Sr. Vice-Presidente disse que “agradeço ao Sr. Vereador Rogério Pinto pela 
preocupação que tem pelas coisas. -----------------------------------------------------------------------------    
 ---------- Passo agora a esclarecer: ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em Armação de Pera o lixo foi todo recolhido, exceto o que está na foto pois o carro 
já não tinha capacidade, conforme informação da D.ª Gracinda Luís, do Setor da Limpeza. ----  
 ---------- Ontem às 18h e hoje às 8h30, fiz o ponto da situação com a D.ª Gracinda Luís para 
tomarmos as medidas necessárias. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto às baratas, sempre que em termos individuais ou em termos de freguesia 
somos alertados, há uma rápida reposta da nossa parte. -------------------------------------------------  
 ---------- Quanto às luzes já contactámos a EDP para ligar as que estão em falta.” ----------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tornou a referir que “na frente mar de Armação de 
Pera os projetores que iluminam as árvores e a praia têm lâmpadas em falta.” ---------------------  
 ---------- Continuando a sua intervenção o Sr. Vice-Presidente informou “as oito luzes do 
Casino de Armação de Pera irão ser respostas. -------------------------------------------------------------  
 ---------- No que diz respeito aos abrigos iremos limpar as ervas. ---------------------------------------  
 ---------- As propostas da Comissão de Trânsito irão ser implementadas mas, de momento não 
temos alguns sinais de trânsito, pelo que o proposto irá ser implementado dentro do possível.  
 ---------- Vou falar com os serviços quanto ao estudo do abatimento do solo em Armação de 
Pera. ---  
 ---------- Pedi aos serviços que me informassem se em Silves, São Bartolomeu de Messines e 
Armação de Pera, existe algum contador de água em nome da Câmara que sirva um parque 
de autocaravanas e informaram que não existe. Há sim no Campo das Gaivotas, que 
pertence ao Clube de Futebol “Os Armacenenses”, um contador de luz que, não estando em 
nome da Câmara, tem as respetivas faturas a liquidar por débito direto na conta bancária da 
Câmara. Mandei assim cortar a luz. Quanto à água, os serviços da Câmara estão a verificar.”  



 
 

 

 

 

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tornou a tomar a palavra salientando que “uma 
vez mais não são respondidos os pedidos de esclarecimentos que fiz na reunião de Câmara 
do princípio do fevereiro e seguintes. Peço que leiam as atas, que exerçam a autoridade para 
a obtenção das respostas e não estejam à espera das proximidades do Verão para me 
dizerem que não encontraram coisa alguma.  ----------------------------------------------------------------  
 ---------- É uma questão de princípio. Logo, assiste-me o direito de ser esclarecido, pelo que 
estão a violar o meu direito de Vereador à informação e espero que estas situações sejam 
refletidas na informação que me irão prestar sobre o estatuto da oposição.” ------------------------  
 ---------- O Sr. Vice-Presidente comentou que “tem todo o direito e nós temos o dever.” ---------   
 ---------- O Sr. Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo “compreendo 
porque é que os Srs., executivo permanente, não se sentem à vontade sobre a localização 
das autocaravanas no concelho de Silves. Na última reunião de Câmara falei nisto e não volto 
a falar. Há ou não um parque de autocaravanas em Silves? Eu pedi a intervenção dos Srs. 
Fiscais. Houve intervenção? E o que foi feito?” --------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Luíza Conduto Luís esclareceu, em resposta ao solicitado pelo Sr. 
Vereador Dr. Rogério Pinto “quanto às praias a candidatura a bandeira azul e praias 
acessíveis, terminou em 31 de janeiro. -------------------------------------------------------------------------   
 ---------- No que diz respeito à programação de 25 de abril, como é do vosso conhecimento, 
temos uma agenda (Terras do Grés) e está online. Nela são visíveis algumas atividades 
relacionadas com o 25 de abril, no entanto e porque há uma série de eventos no fim de 
semana de 25 de abril, será feito um cartaz que congregue todos as atividades. ------------------  
 ---------- Tem havido uma parceria com a Rota dos Vinhos do Algarve em que tem sido 
integrada a nossa marca vinhos de Silves. Têm feito tudo para valorizar os vinhos de Silves, 
apesar de ser intenção da Rotas dos Vinhos do Algarve não salientar qualquer marca de 
modo isolado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Aproveito para deixar aqui uma palavra de apreço ao Sr. Vereador Dr. Paulo Pina 
pois tem sido ativo e participativo nas atividades que o concelho de Silves faz. Tenho 
realmente que lhe dar este voto, pois é uma presença assídua. Pois só conhecendo os 
nossos eventos e atividades se podem valorizar, em vez de se valorizar os eventos dos 
concelhos vizinhos.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOTELEIRA, EM 
PRÉDIO MISTO SITO EM MALACA, PERA. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Buonprazzo - Compra e Venda de Imóveis, S.A.. --------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente 
de 24 de março de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO, 
SITA EM POÇO FUNDO, SILVES. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Mariana Correia da Costa Pereira Caldas. -----------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício da 
Entidade Regional da Reserva Agrícola do Algarve com plantas de localização e cadastro, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE POSTO DE ABASTECIMENTO 
DE COMBUSTÍVEIS, SITO NA ESTRADA NACIONAL 125, KM 59+635 – PROJETOS DE 
ESPECIALIDADES. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Cipol - Companhia Internacional de Petróleos, S.A.. ----------------------  



 
 

 

 

 

 ---------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexam fotocópias e se dá por transcritas.  -------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os 
condicionamentos da deliberação de 11 de fevereiro de 2015, e aceitar os projectos da 
especialidade nos termos da informação. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE, ARRUMOS E 
MURO DE VEDAÇÃO, EM PRÉDIO SITO EM MESSINES DE BAIXO, SÃO BARTOLOMEU 
DE MESSINES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Carlos Silva Cabrita. --------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, termo de 
responsabilidade e memória descritiva, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar o projeto de arquitetura, aceitando a 
justificação apresentada pelo requerente. O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa declarou-se 
impedido e ausentou-se da sala. ---------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO EM EDIFICAÇÃO EXISTENTE, 
PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL, EM PRÉDIO SITO 
EM MORGADO DA LAMEIRA, ALCANTARILHA. -----------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Cais das Laranjeiras, Lda.. -------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, pareceres da 
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Direção Regional da Economia do 
Algarve, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS A CAMPO DE TÉNIS, PISCINA E RESPETIVA CASA DAS MÁQUINAS, NOS 
LOTES 7 E 8 DO LOTEAMENTO 2/86, SITOS NA RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ 
CORREIA, ARMAÇÃ O DE PÊRA. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: José Casimiro Martins Simões, Paula Sarreira e outros. ---------------  
 ---------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar os proprietários ou quem os 
represente, nos termos conjugados das disposições constantes do DL 555/99 de 16 de 
dezembro, com as posteriores alterações do Regulamento Municipal de Urbanização e 
Edificação para, no prazo de 60 dias, proceder à realização das obras necessárias tendentes 
a colmatar as deficiências constantes no Auto de Vistoria. -----------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – DESPACHO QUE DETERMINA O LUTO MUNICIPAL DE DOIS 
DIAS E COLOCAÇÃO DA BANDEIRA MUNICIPAL A MEIA HASTE, PELO FALECIMENTO 
DO SR. JOSÉ GONÇALVES PIÇARRA BRAVO, EX-VEREADOR PERMANENTE E NÃO 
PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES (RATIFICAÇÃO). ---------------------------  
 ---------- Presente despacho, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ---------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente 
de 23 de março de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO 
COMERCIAL, A CELEBRAR ENTRE MUNICÍPIO DE SILVES E MARIA ROSA DA 



 
 

 

 

 

CONCEIÇÃO SEQUEIRA GONÇALVES, RELATIVO A UM ESPAÇO/COMPARTIMENTO 
SITO NAS ARCADAS DO LARGO DO MUNICÍPIO DE SILVES. ---------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de minuta de 
contrato de arrendamento, mandatando a Sra. Presidente para a sua outorga. --------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA, DE 02 
A 05 DE ABRIL DE 2015 ENTRE AS 14H00 E AS 22H00, PARA A REALIZAÇÃO DA "2.ª 
MOSTRA DE ARTES E OFÍCIOS DE ARMAÇÃO DE PÊRA - PÁSCOA 2015", A DECORRER 
NA FORTALEZA DE ARMAÇÃO DE PERA E ÁREA ENVOLVENTE. ---------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Andarte - Associação Nacional para o Desenvolvimento do 
Artesanato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença de ocupação da via 
pública, isentando a requerente do seu pagamento, nos termos do disposto no art.º 7.º, n.º 2 
da alínea a) do regulamento e Tabela de Taxas e Licenças. ---------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 quinze minutos, e nada mais havendo a tratar, foi pela Sra. 
Presidente da Câmara declarada encerrada a reunião, da qual e para constar se lavrou a 
presente acta que foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os 
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- E eu 
 ---------- Assistente Operacional da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e 
assino.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


