
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 14  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ----------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015  ---------------------------------  
 ----------- Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas nove horas e trinta e cinco 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, Maria 
Luiza Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Eng.ª Maria da Graça de Madeira Neto, Dr. 
Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  -----------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 4.006.959,13 € (quatro milhões, seis mil, novecentos e cinquenta e nove euros e treze 
cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 336.950,68 € (trezentos e trinta e seis mil, 
novecentos e cinquenta euros e sessenta e oito cêntimos). ----------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas. --------------------------------------------------------------------------   

 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 21 de abril de 2015, o valor dos 
fundos disponíveis era de 445.668,15 € (quatrocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e 
oito euros e quinze cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho iniciou a sua intervenção informando que “a equipa do 
betuminoso encontra-se nas freguesias Tunes/Algoz; os calceteiros e os pedreiros em Armação de 
Pêra; e o trator corta bermas encontra-se na freguesia de Alcantarilha ou Armação de Pêra.” -------------   
 ----------- Seguidamente a Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís tomou a palavra e passou a fornecer as 
seguintes informações: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “1) Hoje, dia 22 de abril, decorrerá a fase final do troféu Espirito Desportivo, no Estádio Dr. 
Francisco Vieira, em Silves, entre as 10h e as 12h, no qual participarão os alunos dos 2.º e 3.º ciclos 
das Escolas do nosso concelho. Este é desenvolvido pelo Setor de Desporto, em parceria com os 
Agrupamentos de Escolas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2) Amanhã, dia 23, comemora-se o 7.º aniversário da Biblioteca Municipal de Silves e o Dia 
Mundial do Livro, através de uma homenagem ao fantástico mundo dos livros e simultaneamente às 
inusitadas bibliotecas de algumas regiões longínquas, através de um passeio de burro, designado por 
“Burroteca”, a decorrer entre as 14h e as 17h30. A viagem terá início e fim na Biblioteca, passando 
pelas ruas da cidade e Escolas.-----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- 3) Também no dia 23 de abril, decorrerá a sessão plenária da Assembleia Municipal Jovem, 
que terá lugar nas instalações da Assembleia Municipal. De referir que este ano o projeto sofreu 
algumas alterações, tendo os membros da Assembleia Municipal de Silves participado ativamente no 
projeto. Nomeadamente o seu Presidente,  Sr. Analidio Brás, e ainda a representante da bancada do 
PS, D.ª Fátima Matos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Esta sessão terá este ano, como particularidade, o facto dos jovens participantes poderem 
contribuir com propostas viáveis e execuíveis para o Orçamento de 2016, representando esta sessão a 
primeira auscultação à população, relativamente ao próximo orçamento.-----------------------------------------  
 ----------- 4) Para os dias 24 a 26 de abril a Câmara Municipal elaborou, à semelhança do ano transato, 
um Programa para o concelho relativamente às comemorações do 41.º aniversário do 25 de abril, o 
qual contempla iniciativas, não só do Município mas também das Juntas de Freguesia, Associações e 
Coletividades. De referir que, também à semelhança do ano transato, a Câmara Municipal de Silves irá 
oferecer as medalhas a serem entregues nas diferentes atividades desportivas que se irão realizar, 
assim como promoverá arruadas em todas as freguesias, que ficam a cargo das Bandas Filarmónicas 
de Silves e da Casa do Povo de Alcantarilha e Pêra. -------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Programa específico das atividades encontra-se publicado no site e facebook do município 
e foi disponibilizado em suporte de papel às várias Juntas para que pudessem fazê-lo chegar às 
populações, ficando também anexo a esta ata para conhecimento. ------------------------------------------------  
 ----------- 5) Finalmente informo que, no passado dia 17 de abril, tomaram posse os novos Chefes da 
Divisão de Cultura, Turismo e Património, Sr. Dr. Pedro Garcia; e da Divisão dos Serviços Urbanos e 
Ambiente, Sr. Eng.º Pedro Coelho.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando que “na reunião tida ontem em Lagoa, 
com a Agência de Desenvolvimento do Barlavento, salientei a nossa posição desfavorável por não 
sermos considerados um município de baixa densidade.                 Manifestar-nos-emos em conjunto 
com esta Agência perante a AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve. O Presidente da Agência 
de Desenvolvimento do Barlavento (que está à frente das candidaturas – no nosso caso Costeira) 
ligou-me a dizer que ia fazer em conjunto também com a Associação Vicentina. Os critérios que 
levaram a não sermos considerados como Município de baixa densidade são por nós questionáveis e 
verificámos que foram alterados. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto a procedimentos concursais passo a fazer o ponto de situação: o concurso para 
Chefe da Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente já está concluído com a seleção do Sr. Eng.º Pedro 
Coelho, bem como o da Divisão de Cultura, Turismo e Património, tendo sido selecionado para Chefe 
de Divisão o Sr. Dr. Pedro Garcia. Quanto à Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Ação Social, 
a sua Chefe de Divisão Sra. Dra. Anabela Cabrita, já está em funções desde 9 de fevereiro do corrente 
ano. -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aguardamos o resultado do concurso para Chefe da Divisão Financeira; e estão a decorrer os 
trâmites para a abertura dos procedimentos concursais para Chefe da Divisão de Recursos Humanos 
bem como Chefe da Divisão de Obras Municipais e Trânsito.” -------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra salientando que “muitos dos 
esclarecimentos que solicitei não me foram fornecidos. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Apresento aqui três assuntos: passo todos dias na obra do Barranco do Olival, obra que já 
devia estar terminada e isso preocupa-me. Esta obra foi alterada em sessão da Assembleia Municipal - 
foi feita essa alteração? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto às obras da Igreja da Armação de Pera, pergunto se a atribuição de um subsídio 
poderá vir a uma próxima reunião.- ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Saliento o que se passou na última reunião, quanto à questão da morada fiscal da Sra. 
Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto, em que a Sra. Presidente não permitiu que a Sra. Dra. Isabel 
Cabrita, Chefe da Divisão Jurídica e Administração, se pronunciasse. Estranho essa posição, pois 
sempre que aqui foi pedido um esclarecimento a nível jurídico, o mesmo foi-nos dado. ----------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto passou de seguida à entrega de uma Proposta do PSD, que 
se passa a transcrever e fica anexa a esta ata: ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Proposta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- a) Que a Vereadora Maria da Graça de Madeira Neto, aquando da apresentação da sua 
candidatura aos órgãos autárquicos era residente em Vilamoura. Recorde-se que tal candidatura não 
foi, em momento nenhum objeto de impugnação ou correção; -------------------------------------------------------  
 ----------- b) Que, no final do ano passado, mudou de residência para Quarteira; -------------------------------  
 ----------- c) Que apresentou à Câmara Municipal de Silves certidão de residência emitida pela Junta de 
Freguesia de Quarteira; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- d) Que tal certidão atesta e comprova a residência da pessoa em causa na freguesia citada; -   
 ----------- e) Que não foi impugnado o seu local de residência; -------------------------------------------------------  
 ----------- f) Que a Presidente da Câmara não aceitou tal documento, por entender que teria de ser feita 
prova pelo domicílio fiscal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- g) Que a Vereadora em causa solicitou justificação para tal decisão e que a mesma não lhe 
foi dada;  
 ----------- h) Que foi suspenso o pagamento referente a despesas de deslocação; -----------------------------  
 ----------- i) Que até então eram pagas à Vereadora todas as despesas de deslocação de Vilamoura 
para Silves e regresso, sem que houvesse necessidade de justificação pela morada fiscal. ----------------   
 ----------- Propõe-se que seja solicitado parecer jurídico sobre as seguintes questões: ------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- a) Validade da certidão/atestado de residência emitida pela Junta de Freguesia para prova do 
local de residência; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- b) Norma legal que impõe que prova da residência seja efetuada pelo domicílio fiscal e não 
pela residência efetiva; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Silves, 22 de Abril de 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Vereação Social Democrata.” -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente, interveio novamente referindo que “quando se levantou esta questão, na 
sequência do que já disse uma vez e volto a repetir, enquanto Vereadora            foi-me solicitada a 
minha residência fiscal quando mudei de morada, e apresentei um documento a atestar precisamente 
o meu domicílio fiscal, sem levantar quaisquer questões. Agora o que foi solicitado foi que, nas 
mesmas circunstâncias, fizesse a apresentação de um documento com esse teor. Começou-se a 
verificar valores diferentes nos cheques mensais, e há aqui uma necessidade de clareza nos gastos do 
erário público. Em mandatos anteriores a morada da Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto era 
em Algoz. Não há critérios definidos para as Juntas de Freguesia passarem os atestados de 
residência: há, por exemplo, critérios de recenseamento, ou levando duas testemunhas, e não sei qual 
foi o critério da Junta de Freguesia de Quarteira. Mas o que foi pedido à Sra. Vereadora foi um 
documento que atestasse a sua residência. Não compreendo a existência de qualquer transtorno nesta 
situação. Saliento que os trabalhadores que fazem deslocações têm gastos com as mesmas, e para 
que haja clareza nesses gastos tem que haver um certo rigor.” -----------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto informou que “a casa não está em meu nome 
porque é alugada; o contrato é que está. Mas a lei obriga a quê exatamente?” ---------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “a proposta ora apresentada vai então para parecer jurídico.” -----  
 ----------- Retomando a sua intervenção, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto relembrou que “quando 
começaram as reuniões de trânsito, a Sra. Presidente, na altura Vereadora, sugeriu que fossem pagas 
as deslocações, e efectivamente a lei veio a dar-lhe razão, pelo que passaram a ser pagas as 
deslocações e as presenças. Quanto ao assunto da Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto, agora 
em discussão, tem que se ver o que diz a lei, caso a haja para estas situações.” ------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente perguntou à Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto “qual é o seu 
problema em trazer um documento com a sua residência fiscal? É ou não é em Quarteira?” ---------------  
 ----------- Ao que Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto Graça esclareceu “já entreguei um 
documento da Junta de Freguesia. Não chega?” ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “repito: o que pedimos foi um documento que ateste a sua 
residência fiscal, pelo que não serve o que entregou (atestado da Junta de Freguesia de Quarteira). Os 
trabalhadores têm que apresentar as deslocações e só são pagas a partir de 20 kms. Reitero que o 
que lhe foi pedido foi a residência fiscal e não foi isso que trouxe.” -------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto Graça frisou que “trouxe um atestado da Junta 
de Freguesia porque atesta a minha residência. A Sra. Presidente disse isso mesmo - um documento 
que atestasse a nova morada.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “entristece-me a forma 
como este assunto está a ser tratado, por razões evidentes e que dispenso enumerar, no entanto 
importa saber, para que fique esclarecido, qual é o documento que a lei determina ser facultado para a 
fixação da residência, no tocante ao pagamento das deslocações dos vereadores não permanentes. 
Assim, solicito que estes aspetos sejam esclarecidos com a urgência possível, e em face desse 
esclarecimento, todos aqueles que recebem o correspondente às deslocações, para participar em 
reuniões, sejam elas da Câmara Municipal ou da Assembleia Municipal, devem proceder em 
conformidade com o parecer. Sendo que este parecer deverá ser encaminhado também para o Sr. 
Presidente da Assembleia Municipal Analidio Brás, para agir como achar por conveniente. -----------------  
 ----------- Quero aqui chamar a atenção: este assunto é importante!” -----------------------------------------------  
  ---------- Vão pedir um parecer ou um parecer sobre a possibilidade de pedir um parecer?” ----------------  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que iria pedir parecer jurídico desta questão. -------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa frisou que “confio plenamente na opinião da Sra. Dra. 
Isabel Cabrita.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto perguntou “como está a situação do parecer da 
CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional) sobre a secretária das reuniões de 
Câmara?” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu que “ainda não temos resposta. A CCDR analisa os assuntos 
mediante prioridades que estabelecem. Mas vou questioná-los novamente.” ------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou novamente a palavra dizendo “muito 
construtivamente, solicitava à Sra. Presidente que relesse a ata, na parte que concerne à discussão 
que tivemos relativamente ao orçamento e a nossa declaração de voto, com as propostas que na 
altura fizemos e compromisso das mesmas serem implantadas. Alteramos o nosso sentido de voto na 
aprovação do orçamento. E assim, perante a leitura que deverá fazer, solicito que na próxima reunião 
(uma vez que já passaram 3 meses), me faça o ponto de situação da implementação dessas 
propostas, nomeadamente o acompanhamento de pessoas com deficiência, a higiene e segurança dos 
trabalhadores da Câmara, entre outras.” -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina frisou que “em relação à última reunião, houve duas 
intervenções da Sra. Presidente que quero agora salientar, pois merecem a minha preocupação: --------  
 ----------- Quanto à questão dos municípios serem considerados de baixa densidade, quero perguntar 
se esta questão tinha sido ou não discutida em reuniões da AMAL” ao que a Sra. Presidente disse que 
“foi discutida posteriormente”. Continuou o Sr. Vereador dizendo que “eu acho que deveria ter sido 
discutida antes. Esta é uma proposta que vem da ANMP. A Comissão que aprovou o mapa dos 
municípios de baixa densidade fê-lo com base em critérios sobre o que tinha sido proposto pela 
ANMP. Estranhamos que a ANMP não tenha informado a AMAL. Acho que a AMAL não defendeu 
alguns dos concelhos, como o de Silves, e outros mais interiores. Não sei se há alguma coisa a fazer. 
Percebi que ainda iria haver uma revisão destas questões para 2017. Assim passaremos mais dois 
anos sem sermos considerados de baixa densidade. O município deve fazer toda a pressão que 
entender. Questionar a AMAL, saber qual foi o papel deles nesta questão, sobre a proposta que saiu 
da ANMP.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a sua intervenção solicitando “cópia da reunião 
da AMAL onde este assunto foi debatido, para vermos quando e o que foi falado concretamente.” -------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou novamente a palavra dizendo que “outra questão tem a 
ver com o funcionamento das escolas e pessoal auxiliar. Não sei se corretamente, mas vejo que tem 
havido dificuldade com o funcionamento das escolas e de acordo com o que a Sra. Presidente disse, o 
bom funcionamento tem-se conseguido com o empenho das pessoas que lá estão pois há falta de 
pessoal.  
 ----------- Peço agora à Divisão de Educação, Desporto e Juventude e Ação Social, mais em concreto 
ao Sector de Educação, que me faculte relatório sobre o funcionamento das escolas, nomeadamente 
sobre o pessoal que têm ao seu dispor, focando alguns aspetos que serão essenciais e que têm a ver 
com a realização de aulas, questões de segurança, funcionamento dos refeitórios. Pode haver 
algumas deficiências, que poderão advir do facto de não disporem de pessoal suficiente. O número 
atual de pessoal que as escolas têm obedece à lei?” -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Duas informações: uma tem a ver com uma referência que fiz na última reunião ao Programa 
“”Capacitar””, a ser implementado pelo governo e que foi apresentado pelo Secretário de Estado do 
Poder Local e da Reforma Administrativa. Não sei bem se é dirigido aos autarcas ou se é aos técnicos. 
Deixo aqui o pedido dessa informação. -------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Quanto ao Programa ECO XXI, considero ter bastante interesse para as autarquias, uma vez 
que é direcionado para a certificação de qualidade na área da sustentabilidade e ambiente. Certifica os 
municípios sobre como defendem as questões ambientais. É um concurso com determinados critérios. 
Esta questão é importante para os municípios do Algarve, pois principalmente os estrangeiros olham 
muito para estas certificações. Penso que o município de Silves deveria candidatar-se. Têm havido 
algumas diligências por parte deste município? As candidaturas estão abertas até Junho.” -----------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que “peço que me seja enviada cópia de toda a 
documentação que é remetida para a Assembleia Municipal.” -------------------------------------------------------   
 ----------- Ao que a Sra. Presidente retorquiu que “irei transmitir à D.ª Paula Santos, secretária das 
reuniões da Assembleia Municipal.”------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais pediu o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa cópia do relatório da CPCJ (Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria Luíza Luís informou que “esse relatório já foi enviado por e-mail, pelo 
Chefe de Gabinete Sr. Dr. Francisco Martins.” ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Respondendo às questões levantadas pelo Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, a Sra. Presidente 
disse que “a obra no Barranco do Olival não está parada, mas sim concluída. Inclusivamente, hoje 
estão lá quatro técnicos a verificar se tudo está em conformidade, para se rececionar a obra; e-----------  
 ----------- Quanto às obras da Igreja de Armação de Pera: estamos à espera que nos remetam as 
faturas para podermos reembolsar o seu valor total.” -------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente, respondendo ao Sr. Vereador Dr. Paulo Pina informou que “relativamente 
ao assunto da baixa densidade, nós tomámos conhecimento na AMAL  (Comunidade Intermunicipal do 
Algarve), de uma proposta da ANMP (Associação Nacional de Municípios Portugueses) no sentido de 
excluir vários concelhos de serem considerados de baixa densidade. Foi pedido pela AMAL que 
manifestássemos junto da ANMP, ou mais concretamente junto do Secretário de Estado da 
Administração Local, o nosso descontentamento. Assim o fizemos, mas sem qualquer retorno. -----------  
 ----------- O que acontece é que agora verificamos que nem todos os municípios manifestaram o seu 
descontentamento. A Sra. Dra. Isilda Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Portimão, disse que 
iria demonstrar o desagrado, pois três ou quatro municípios vão ficar de fora. Ela faz parte do concelho 
da ANMP. Como representante do Algarve no Congresso da Associação de Municípios, realizado a 27 
e 28 do passado mês de março, não tínhamos conhecimento da publicação sobre os territórios de 
baixa densidade. Agora, quando tivemos a reunião na AMAL, a Sra. Dra. Isilda Gomes, informou que 
não tiveram em consideração nada do que foi discutido com a ANMP e nós salientarmos que não 
fomos ouvidos. Se vamos a tempo ou não, isso já não sei, mas já temos agendada uma reunião com o 
Secretário de Estado da Administração Local, para ver se ainda é possível. ------------------------------------   
 ----------- Segundo a Sra. Dra. Isilda Gomes, a Comissão apenas salientou um parágrafo das 
conclusões, quando o outro parágrafo que existia e que foi ignorado, permitia que fosse aplicado não 
só a municípios mas também a freguesias e isto não constou.” -----------------------------------------------------  
 ----------- No âmbito do Programa ECO XXI, informo que o Chefe da Divisão dos Serviços Urbanos e 
Ambiente, Eng.º Pedro Coelho que iniciou as suas funções no dia 17 do corrente mês de abril, já veio 
com uma proposta e com indicadores de qualidade. A proposta para nos candidatarmos não sei se é 
relativa a este programa ou não.”  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Fazendo uso da palavra, o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina salientou que “este programa não tem 
grandes custos e há muitos municípios do Algarve a aderirem.” -----------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomando a sua intervenção disse que “o Programa ““Capacitar”” não é do 
meu conhecimento, pelo que me vou inteirar para poder esclarecer as questões apresentadas.” ---------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa fez questão de “reconhecer o esforço por parte dos 
técnicos que estão a subscrever os pareceres técnicos. Estão a ser muito bem fundamentados e 
conclusivos, o que transmite mais conforto aos decisores políticos. Assim, aqui apresento os meus 
agradecimentos ao Sr. Arqto. João Matias, como Chefe da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente também transmitiu os seus agradecimentos ao Sr. Arqto. João Matias. ------   

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

 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO NO LOTE N.º1 -  ALVARÁ 
DE LOTEAMENTO N.º1/88, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- RECLAMANTE: António de Jesus Várzea. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- RECLAMADO: Construções Salvado & Santos, Lda.. ------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Auto de Vistoria da 
Comissão de Vistorias e parecer jurídico de “Leonor Bentinho e Carla Bentinho – Sociedade de 
Advogados, RL” de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e transmitir ao reclamante 
o teor da presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO E PISCINA EM PRÉDIO 
URBANO SITO NA RUA DR. MANUEL ARRIAGA, ARMAÇÃO DE PÊRA. --------------------------------------  
 ----------- RECLAMANTE: António de Jesus Várzea. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- RECLAMADO: Hipolitus – Sociedade de Construções, Lda.. ---------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, e-mail da Sra. 
Advogada Dra. Leonor Bentinho, relatório da ação administrativa especial do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Loulé e pareceres da Divisão de Assuntos Jurídicos, de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e transmitir ao reclamante 
o teor da presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM E DE 
HABITAÇÃO, SITO EM CALVOS, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: João Cabrita Serpa. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, atas da Entidade 
Regional da Reserva Agrícola, plantas e parecer do Médico Veterinário Municipal, Sr. Dr. Luís Aleixo, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ADITAMENTO DO USO “SERVIÇOS” AO EDIFÍCIO SITO 
NO LOTE 26, CUJO LOTEAMENTO É TITULADO PELO ALVARÁ N.º 1/97, ARMAÇÃO DE PÊRA. ----  
 ----------- REQUERENTE: Carla Laginha - Serviços e Administração de Condomínios Unipessoal, Lda..  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, aditando 
ao alvará de licença de utilização o uso “serviços”, dispensando-se o cumprimento do artigo 22.º do 
regulamento do PDM (Plano Diretor Municipal). --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE HORIZONTAL, 
REFERENTE A EDIFÍCIO SITO NA QUINTA DA PANASQUEIRA, LOTE 12, ARMAÇÃO DE PÊRA. ----  
 ----------- REQUERENTE: Condomínio Lote 12, Quinta da Panasqueira, Armação de Pêra. -----------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar o prédio em regime de propriedade 
horizontal, de acordo com a informação, e certificar nos termos da mesma. -------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA E CONSTRUÇÃO DE 
MURO, EM PRÉDIO SITO EM TUFOS, SILVES. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Heinz Fereghin e Alexandra Hoffman. --------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, reabilitar o título considerando o interesse 
público na prossecução do procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITA NO 
CERRO DE S. MIGUEL, SILVES. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Ian Nicholas Sneyd e outra. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO EXISTENTE EM PRÉDIO 
URBANO, SITO EM ENXERIM, SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Madalena Nobre Martins Rodrigues, cabeça de casal. ----------------------  
 ----------- 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, aceitando a 
dispensa do cumprimento da Lei das Acessibilidades face à justificação apresentada, publicitando-se a 
presente nos termos da Lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DA CASA DOS MEMBROS DO CLUBE DE 
TIRO, SITA EM FALACHO DE CIMA, SILVES. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Castello Sporting Club, Unipessoal, Lda.. -----------------------------------------------  
 ----------- 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. Bem como aprovar os projetos das especialidades e posterior remessa à DSUA (Divisão 
de Serviços Urbanos e Ambiente). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE COLOCAÇÃO DE REDE DE VEDAÇÃO, EM PRÉDIO 
SITO NA VALA, SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: António Arcanjo dos Santos Bárbara. -----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar o alinhamento proposto para a vedação, 
considerando os esclarecimentos e compromissos assumidos pelo requerente. -------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA E CONSTRUÇÃO DE 
ARMAZÉM, EM PRÉDIO SITO EM VALE TOURIZ, SÃO MARCOS DA SERRA. ------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Vera Lúcia Inez Tomé. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM PRÉDIO SITO EM 
SERRAS, ALGOZ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: David Malcolm Astle. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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, atento os 
pareceres da Entidade Regional da Reserva Agrícola e nos termos e condições da informação. ----------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO DE PRÉDIO, SITO EM VALES DO ALGOZ, ALGOZ. ------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Renascimento, Lda.. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e ofício da 
CCDRAlgarve (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve), de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação, dando-se conhecimento à CCDR. ---------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITA NA RUA DA 
BOAVISTA, N.º49, EM SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Johan Herman Diederick Koppe. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e parecer da Direção 
Regional de Cultura do Algarve, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação, com dispensa do cumprimento do constante da Lei das Acessibilidades, dando-se desta 
público conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.15 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE 
TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS, EM PRÉDIO URBANO SITO NAS FONTAÍNHAS, PÊRA. --------------   
 ----------- REQUERENTE: Telcabo - Telecomunicações e Eletricidade, Lda.. ------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da Entidade 
Regional da Reserva Agrícola e plantas, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a pretensão e emitir o competente título.  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – CONTA DE GERÊNCIA DE 2014. ------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Prestação de Contas, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.-- ---------------    
 ----------- DELIBERAÇÃO: Encontrando-se presente a Sra. Presidente Rosa Palma, os Srs. Vereadores 
permanentes Mário Godinho e Maria Luíza Luís, os Srs. Vereadores não permanentes Dr. Rogério 



 
 

 

 

 

Pinto, Dra. Maria da Graça Neto, Dr. Paulo Pina e Dr. Fernando Serpa, foram apreciados os 
documentos da Conta Gerência/Prestação de Contas, elaborados de acordo com o anexo I da 
Resolução n.º 4 de 2001 da 2.ª Secção do Tribunal de Contas, com as posteriores alterações, 
encontrando-se integralmente elaborados foram presentes a esta reunião e encontram-se devidamente 
arquivados, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado, bem como a Certificação 
Legal das Contas e o parecer sobre as mesmas, apresentado pelo Revisor Oficial de Contas. ------------   
 ----------- São aprovadas, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente e abstenção dos 
Vereadores não permanentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera remeter à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, nos termos 
do constante no n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º73/2013 de 3 de setembro, e da alínea l) do n.º 2 do 
artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foi apresentada pelos Srs. Vereadores do PS, Dr. Fernando Serpa e Dr. Paulo Pina, a 
seguinte Declaração de Voto: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “De acordo com o POCAL o Relatório de Gestão deve incluir informação, que permita a 
comparabilidade entre os objetivos pelo Município, os meios e os métodos utilizados na execução das 
atividades, assim como a avaliação dos resultados, de forma a medir o grau de eficiência e de eficácia 
atingido durante o período em análise. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Neste sentido, para além da informação de cariz orçamental, o Relatório de Gestão deve 
apoiar-se na utilização de indicadores que facultem uma leitura adequada do modo como se 
desenvolveu as atividades. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De acordo com a introdução do Relatório de Gestão 2014, este tem como finalidade proceder 
a uma análise quantitativa e qualitativa dos factos ocorridos no decorrer do ano a que respeita, bem 
como a atividade desenvolvida pelo Município. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Procedendo à análise do documento apresentado verifica-se que a finalidade a que a mesma 
se propõe fica muito aquém do desejado, nomeadamente no que se refere à avaliação qualitativa dos 
factos, na medida em que ao longo do relatório se assiste a uma mera leitura estatística dos 
Quadros/Gráficos, sem qualquer tipo de explicação que justifique os factos ocorridos. Tanto ou mais 
importante que quantificar variáveis, identificar desvios ou avaliar tendências de 
crescimento/diminuição é explicar/justificar porque ocorreram. ------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente à análise dos Recursos Humanos, verifica-se que a mesma se resume a uma 
simples análise estatística, o que neste particular é preocupante, dado a importância que esta área 
funcional representa, numa instituição desta natureza. Registe--se também neste particular, a 
inexistência de informação relativamente a temáticas importantes como são a “Saúde, Higiene e 
Segurança no Trabalho” e “Formação”. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Para além das questões atrás referidas, a análise do documento apresentado revela outras 
questões que julgamos pertinentes e que serão apresentadas durante a discussão do mesmo. -----------  
 ----------- No geral consideramos que o Relatório de Gestão para 2014 não se revela um documento 
que permita uma leitura adequada da atividade desenvolvida pelo Município durante o período em 
análise, pelo que os vereadores do Partido Socialista decidem-se pela abstenção de forma a contribuir 
para a viabilização do documento. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Como nota final é de referir o reduzido grau de execução do Orçamento e GOP 2014, 
nomeadamente no que respeita à execução das Despesas. ---------------------------------------------------------  
 ----------- Silves, 22 de Abril de 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os Vereadores do Partido Socialista.” --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 2014. -------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------   
 ----------- Mais se anexa fotocópia do documento complementar entregue pela Sra. Presidente. -----------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a Proposta de Aplicação de Resultados e 
remeter à Assembleia Municipal, para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  
 ----------- Aprovada com os votos favoráveis do executivo permanente e a abstenção dos Vereadores 
não permanentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ADESÃO AO PROTOCOLO EXISTENTE ENTRE A 
ANMP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES E O BADOCA SAFARI PARK.-  
 ----------- Presente informação do Setor de Educação com proposta de adesão, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aderir ao protocolo celebrado entre a 
Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Badoca Safari Park. ---------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – ANULAÇÃO DA FATURA N.º 212/2009 DE 27/05/2009, DO MUNICÍPIO 
DE SILVES À COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.. ----------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Auditoria, Controlo Interno e Património, parecer da Divisão 
Jurídica e Administrativa e Fatura, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, reconhecer como incobrável e proceder à 
anulação da fatura n.º 212/2009 de 27/05/2009, no valor de 101,40 € (cento e um euros e quarenta 
cêntimos), nos termos da informação. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL, PARA 
ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO 
LETIVO 2015/2016.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento e Caderno de Encargos, de que se 
anexa 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 de 718.136,00 € (setecentos e 
dezoito mil, cento e trinta e seis euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para o período 
constante da informação e remeter à Assembleia Municipal para autorização prévia da assunção do 
compromisso plurianual. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE 
EVENTO COM MÚSICA AO VIVO, NO APOIO DE PRAIA "PRAIA DOURADA", EM ARMAÇÃO DE 
PÊRA, ENTRE AS 18H00 E AS 24H00 DOS DIAS 20 E 27 DE ABRIL DE 2015. ------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Praia da Cova - Realizações Turísticas, S.A.. ------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despachar da Exma. Sra. Presidente 
de 16 de abril de 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – NOMEAÇÃO DA SRA. DRA. LILIANA ISABEL CORREIA DE ALMEIDA 
FERNANDES, COMO CONSELHEIRA LOCAL PARA A IGUALDADE. -------------------------------------------  
 ----------- Presente despacho, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “a Sra. Vereadora Eng.ª Maria 
da Graça Neto era a Conselheira Local para a Igualdade e sei que no final apresentou um plano de 
acção e um relatório. Seria bom que nos fossem apresentados esses trabalhos. ------------------------------  
 ----------- Quanto a esta nova pessoa quem é?” ao que a Sra. Presidente respondeu que “é uma 
pessoa do nosso concelho e com formação académica para a função em causa.” ----------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa perguntou se “a Sra. Dra. Liliana Fernandes é filiada?” 
Tendo a Sra. Presidente respondido que “não”. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento.------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTILHA DE BENS COMUNS - 
EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A TRANSMISSÃO "INTERVIVOS" ENTRE OS 
REQUERENTES, DO PRÉDIO SITO NO LOTE 26, URBANIZAÇÃO AUTO CONSTRUÇÃO, 
ENXERIM, SILVES, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB O N.º 8461 E DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 893/19860723. -------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Luís Fernando Nunes Brígida e Eduarda Maria. -------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se 
anexa fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, não exercer o direito de preferência sobre o 
prédio em questão e a sua remessa à Assembleia Municipal, para os efeitos tidos por convenientes. ---  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS SILVES TOUR 2015 - BANCO 
ALIMENTAR DO ALGARVE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira; do Setor de Desporto e orçamento da 
Magicbrinde, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------   



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE SUBSÍDIOS A CONCEDER NO ÂMBITO DO PAAJU 
(PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL) 2015. -------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Juventude e cabimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a proposta para a atribuição de 
subsídios para o ano de 2015 e sua remessa à Divisão Financeira. ------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE SUBSÍDIOS A CONCEDER NO ÂMBITO DO PAIAC 
(PROGRAMA DE APOIO A INSTITUIÇÕES DE ÂMBITO CULTURAL) 2015. -----------------------------------  
 ----------- Presente informação da Ação Social e cabimentos, de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a proposta para a atribuição de 
subsídios para o ano de 2015 e sua remessa à Divisão Financeira. ------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DE SUBSÍDIOS A CONCEDER NO ÂMBITO DO PAIIS 
(PROGRAMA DE APOIO A INSTITUIÇÕES DE INTERVENÇÃO SOCIAL) 2015. -----------------------------  
 ----------- Presente informação da Ação Social e cabimento, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a proposta para a atribuição de 
subsídios para o ano de 2015 e sua remessa à Divisão Financeira. ------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - GESTÃO DO POLIDESPORTIVO DE TUNES. -----------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Desporto, Juventude e Ação Social e minuta do Contrato, 
de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -----------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato Interadministrativo 
de Delegação de Competências, respeitante à gestão do Polidesportivo de Tunes e a sua remessa à 
Assembleia Municipal, para apreciação e votação. ----------------------------------------------------------------------   
 
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA DE SUBSÍDIOS A CONCEDER NO ÂMBITO DO PAMAD 
(PROGRAMA DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO) 2015.  --------------------------   
 ----------- Presente informação do Desporto e cabimento, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a proposta para a atribuição de 
subsídios para o ano de 2015 e sua remessa à Divisão Financeira. ------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO UM 
EVENTO COM A ATUAÇÃO DE DJ, NO APOIO DE PRAIA "PRAIA DOURADA", EM ARMAÇÃO DE 
PÊRA, ENTRE AS 18H00 E AS 24H00 DO DIA 03 DE MAIO DE 2015.-------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Praia da Cova - Realizações Turísticas, S.A.. ------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença especial de ruído na data, 
local e horário solicitado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NO TRESPASSE DE 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL, SITO NAS ARCADAS DO LARGO DO MUNICÍPIO DE SILVES, 
ENTRE MARIA ROSA CONCEIÇÃO SEQUEIRA GONÇALVES E LUBÉLIA MARIA SEQUEIRA DOS 
REIS. ---  
 ----------- Presente despacho, requerimento, minuta de contrato de trespasse comercial, cópia do 
contrato de arrendamento comercial e do inventário, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na 
celebração do contrato de trespasse do estabelecimento comercial, tendo em consideração o 
constante da respetiva deliberação de Câmara de 30 de julho de 2014 e o descrito no n.º3 da cláusula 



 
 

 

 

 

13.ª do Contrato de Arrendamento Comercial, celebrado com Maria Rosa Conceição Sequeira 
Gonçalves. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.17 - ASSUNTO – RESPONSABILIDADE CIVIL ADMINISTRATIVA – ACIDENTE NA VIA 
PÚBLICA – ARMAÇÃO DE PÊRA. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Filomena Trigo Reto. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- LESADOS: Ana Esteves de Oliveira Travassos e José Carlos Sousa Travassos. ------------------  
 ----------- Presente parecer jurídico, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -----------------------   
 ----------- Tomando a palavra o Sr. Dr. Rogério Pinto salientou que “o Sr. Dr. Ricardo Tomé merece os 
meus parabéns pelo relatório que elaborou e que faz parte deste processo. É um relatório conclusivo e 
muito bem apresentado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Há outro assunto que aproveito para trazer aqui a reunião que é o das condutas de água com 
amianto – o cimento devia ser trocado por pvc (pn10). Desde que se teve conhecimento que o cimento 
ou a fibrocimento tem amianto que pergunto se há algum perigo para as pessoas que consomem a 
água através destas condutas. Há que saber se é perigoso em termos científicos e técnicos e há 
empresas que tratam destes assuntos. Friso que já fiz este pedido há algum tempo. Se for altamente 
cancerígeno é de pedir aos serviços para verem se há algumas medidas de segurança a tomar, 
quando os trabalhadores estão a manusear esse material. Refiro-me aos serviços de Segurança, 
Higiene e Saúde no Trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Saliento também que nas escolas há coberturas de amianto, colocado há 40 anos e nessa 
altura não se sabia do perigo que era.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Este executivo camarário ainda não fez uma única substituição de condutas de amianto, 
sabendo já da sua existência.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  A Sra. Presidente interveio dizendo “é realmente um problema e houve financiamento para 
substituição das condutas. Houve oportunidades muito claras no mandato 2007-2013, e no entanto 
nada foi feito enquanto cá esteve o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto. Se houve financiamento para as 
condutas, não foi feita porquê? Já se conhecia essa problemática. Mesmo assim o Sr. Vereador 
levanta agora esta questão nestas reuniões de Câmara, quando andamos nós a tentar substituir as 
condutas para a população ter toda a segurança. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nós, executivo permanente, queremos fazer tudo para a candidatura ao programa PERSU 
2020 (Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos), o que nos obriga a ter alguns critérios, como 
equacionar gastos de água, qualidade de água e abastecimento. --------------------------------------------------  
 ----------- Estamos a fazer tudo o que nos é possível. Não levante agora questões de forma alarmante, 
questões que não resolveram quando podiam ter resolvido. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Nas escolas da nossa responsabilidade – Enxerim, Silves e Alcantarilha – vamos fazer a 
substituição do amianto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Quanto às condutas novas deixaram de se feitas com amianto.-----------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto voltou a falar salientando que “não estou a alarmar 
ninguém, só estou a pedir que vejam a forma como estão a ser feitas as coisas. Houve falta de 
intervenção? Realmente houve.”----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho informou que “as análises feitas à água, por entidades 
exteriores, comprovam que a mesma é de boa qualidade. ------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o parecer jurídico, procedendo 
em conformidade com o mesmo. Notificar a requerente. --------------------------------------------------------------  
 
 ----------- 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 trinta 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.  -------------------------------------------------------  
 


