
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA N.º 18  ------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------ CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 20 DE MAIO DE 2015  ----------------------------------  
 ----------- Aos vinte dias do mês de maio 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 oito minutos, a Câmara 
Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, 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 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 3.238.569,02 € (três milhões, duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e nove 
euros e dois cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 338.299,12 € (trezentos e trinta e oito 
mil, duzentos e noventa e nove euros e doze cêntimos). --------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. APROVAÇÃO DE ACTAS  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foram aprovadas, por unanimidade, as atas n.º 13 da reunião ordinária de Câmara realizada 
a 15 de abril de 2015; e n.º 14 da reunião ordinária de Câmara realizada a 22 de abril de 2015. ----------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho iniciou a sua intervenção informando que “a empreitada de 
Arranjo Urbanístico da Rua dos Montinhos, em São Marcos da Serra, já se iniciou esta semana. ---------  
 ----------- Iniciou-se também esta semana a lavagem dos moloks em Armação de Pera, por forma a 
salvaguardar a época balnear, assim como a remoção/troca das tampas dos moloks em Pera.  ----------   
 ----------- Já está a decorrer a manutenção dos parques infantis, tendo-se começado por São Marcos 
da Serra; ontem estávamos em São Bartolomeu Messines e depois iremos para Tunes. Em relação 
aos pedreiros, estão em São Marcos da Serra e Tunes. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Os pintores encontram-se em Armação de Pera. A máquina de arrastos concluiu o areal de 
Armação de Pera, onde trabalhou mais de duas semanas, e hoje irá para Pera. -------------------------------  
 ----------- Também iniciámos a colocação de sinais de trânsito em Armação de Pera (de acordo com a 
Comissão Municipal de Trânsito).” -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Seguidamente a Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís tomou a palavra e passou a fornecer as 
suas informações, que se passam a transcrever: ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “1) Ontem, dia 19 de maio, decorreu no Salão Nobre a assinatura dos              contratos-
programa, relativos aos Programas de Apoio PAMAD (Programa de Apoio ao Movimento Associativo 
Desportivo), PAAJU (Programa de Apoio a Associativismo Juvenil), PAIAC (Programa de Apoio a 
Instituições de Âmbito Cultural) e PAIIS (Programa de Apoio a Instituições de Intervenção Social), 
tendo sido pago, simultaneamente, o valor da primeira tranche a todas as Associações, Coletividades, 
Clubes e Instituições que já tinham entregue todos os documentos necessários. ------------------------------  

 ----------- 2) No próximo dia 21 de maio, decorrerá mais um workshop no âmbito do ciclo “A Ciência 
Não Tem Idade”, desta feita intitulado “A História das Plantas”, a realizar na Biblioteca Municipal de 
Silves, entre as 14h30 e as 16h30, em parceria com o Centro de Ciência Viva de lagos, cujo público-
alvo são os adultos dos Polos de Educação ao Longo da Vida. -----------------------------------------------------  

 ----------- Também no dia 21 de maio, irá ter lugar “A Tertúlia Mais Pequena do Mundo” no Café da 
“DaRosa”, em Silves pelas 21h00 (rúbrica regular levada a cabo pela Biblioteca Municipal). ---------------  

 ----------- 3) No dia 22 de maio decorrerá na Escola Secundária de Silves, mais uma atividade integrada 
no projeto TEIA – V Bienal de Poesia, com a presença dos poetas Domingos Lobo, Maria Toscano e 
Ana Pinto, pelas 10h15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4) No dia 23 de maio decorrerá, na Biblioteca Municipal pelas 15h30, a “Hora do Conto” 
seguida de atelier de artes plásticas, para crianças dos 5 aos 10 anos, intitulada “À Roda das Estórias 
e Esculturas”, por Aldamir Filho. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em São Bartolomeu de Messines, pelas 17h30 na Igreja Matriz, haverá um Recital de Harpa, 
por Helena Madeira, integrado na programação da TEIA – V Bienal de Poesia levada a cabo pela 
Casa-Museu João de Deus. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em Silves, no Teatro Mascarenhas Gregório pelas 21h30, decorrerá o Ciclo + Cultura 
“Coração Acordeão” (III), com Celina da Piedade e a participação do Mito Algarvio e da Escola de 
Acordeão da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines. -------------------------------------------------------  

 ----------- Finalmente, no mesmo dia, e inserido também nas atividades do projeto TEIA – V Bienal de 
Poesia, decorrerá na Casa-Museu João de Deus pelas 21h30, “O Lado Ígneo das Sombras” com os 
poetas Domingos Lobo, Maria Toscano e Ana Pinto. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5) No dia 24 de maio, terá lugar a 1.ª Cãominhada, organizada pelo Setor do Desporto, com 
início marcado para as 9h30, junto do complexo das Piscinas Municipais e destina-se aos munícipes 
com cão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6) Relembro que decorre até 31 de maio, o 1.º Simposium Internacional de Escultura 
Figurativa em Pedra, no Castelo de Silves, reunindo vários escultores provenientes de sete países e 
que produzirão peças escultóricas em pedra, alusivas à Indústria Corticeira. ------------------------------------  

 ----------- 7) Começou a ser distribuído na passada quinta-feira o Boletim Municipal, o qual pretende dar 
a conhecer o que este executivo tem vindo a desenvolver, pelo que deixo convosco um exemplar. 
Informo também que o mesmo se encontra disponível na página do Município. Prevê-se que saia a 
próxima edição perto do final do ano.” --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tomando a palavra, a Sra. Presidente salientou que “está a decorrer o 1.º Simposium 
Internacional de Escultura Figurativa em Pedra, que decorre de 16 a 31 de maio, no Castelo de Silves. 
O que nos fez abraçar este projeto é que, para além da pedra, enaltece também a indústria corticeira. 
Todos os escultores, vindos de vários países do mundo tais como Itália e Costa Rica, entre outros, 
trabalham ao vivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É nossa vontade que na Rotunda da Cruz de Portugal, em Silves, haja um monumento 
alusivo à indústria corticeira. Vamos ver se é possível fazer uma réplica ampliada da peça vencedora.”  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente fez, de seguida, a entrega das respostas aos esclarecimentos 
solicitados pela vereação não permanente, conforme se transcreve:  ----------------------------------------------  
 ----------- “1) Tratamento de águas residuais no concelho (Águas do Algarve e Município de Silves) – 
fornecida informação da Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente; ------------------------------------------------   
 ----------- 2) Apoios prestados à Casa do Povo de Alcantarilha, Pera e Armação de Pera  -------------------  
 ----------- (Visita Régia de D. Sebastião a Alcantarilha):-----------------------------------------------------------------  
  ---------- Apoio concedido pelo Município de Silves - impressão de cartazes e panfletos; cedência de 
100 trajes de homem e 100 trajes de mulher medievais; empréstimo de loiça; cedência, montagem e 
desmontagem de tendas; ligação de água, esgotos e energia elétrica; cedência e transporte de 50 
fardos de palha; limpeza do estaleiro da Junta de Freguesia; recolha de lixo e verdes; limpeza junto ao 
Centro de Saúde; corte de ervas; mobilização de pessoal dos setores da limpeza, jardins, carpintaria, 
águas/saneamento, eletricidade e GIRP (Gabinete de Informação e Relações Públicas). -------------------   
 ----------- 3) Contabilidade de Custos – fornecida informação da Divisão Financeira; --------------------------  
 ----------- 4) Património – fornecida informação da Auditoria, Controlo Interno e Património; -  
 ----------- 5) Museu da Cortiça (troca de correspondência Grupo Nogueira/CGD) - documentação foi 
remetida via e-mail nesta data; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6) Rescisões por mútuo acordo/mobilidade entre Serviços – fornecida informação da Divisão 
de Recursos Humanos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 7) Secretária das Reuniões de Câmara:  -----------------------------------------------------------------------   
 ----------- Em 12 de Novembro de 2014, foi solicitado formalmente pedido de parecer jurídico à CCDR-
Algarve, documentação essa já em posse da vereação não permanente. ----------------------------------------    
 ----------- Em 16 de Dezembro de 2014, foi remetido à CCDR-Algarve, o requerimento dos Vereadores 
do Partido Socialista, datado de 19 de Novembro de 2014, para ser junto aos elementos documentais 
já anteriormente remetidos para a CCDR-Algarve, e ser devidamente apreciado aquando da emissão 



 
 

 

 

 

do parecer jurídico solicitado. Em 2015, já foram efetuados dois contactos telefónicos (nos meses de 
Fevereiro e Abril) com a CCDR-Algarve, solicitando o aceleramento do processo de pronúncia jurídica. 
Contudo, a resposta que nos tem sido transmitida é a de que a CCDR-Algarve confronta-se com falta 
de juristas, o que coloca entraves à celeridade das respostas de natureza jurídica a prestar aos 
municípios do Algarve.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 19 de maio de 2015, o valor 
dos fundos disponíveis era de 77.525, 76 € (setenta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco euros e 
setenta e seis cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa iniciou a sua intervenção dizendo que “gostava de ser 
esclarecido quanto aos locais onde as máquinas da Câmara têm feito reparações de caminhos, nos 
últimos dois meses. Agradecia que me esclarecessem na próxima reunião.” ------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando que “ontem foi aprovado o POM 
(Programa Operacional Municipal) para 2015, tendo como objetivo a defesa da floresta contra 
incêndios a nível do concelho; e na próxima segunda será aprovado a nível distrital. São clarificados 
todos os meios que existem e a nível municipal estará sempre um dispositivo em alerta, para defesa 
de pessoas e bens, em caso de incêndio ou outros, mas essencialmente na vertente da floresta. --------  

 ----------- Esperamos vir a contar com a colaboração do exército. Como sabem a Administração Central 
alterou a base de Tavira para Beja. Aguardamos que seja definida a sua colaboração.” ---------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, começando a sua intervenção, disse que “já foi realizado 
um simpósio de esculturas de cortiça em Armação de Pêra. Os escultores estiveram também a 
trabalhar em aberto. Há que realçar isto. Assim sendo, este que agora ocorre no Castelo de Silves 
será o 2.º Simpósio.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao que a Sra. Presidente reforçou que “a nível do concelho este é o primeiro.” --------------------  

 ----------- Retomando a palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Ponto frisou que “sempre que vimos a esta 
reunião com pedido de informações ou apresentação de propostas, não são bem acolhidos. Realço 
que não foi dado seguimento à proposta que apresentámos na reunião de 22 de abril de 2015, no 
sentido de ser emitido um parecer jurídico sobre as deslocações da Sra. Vereadora Eng.ª Maria da 
Graça. Esta não está agendada para hoje e já passou um mês. ----------------------------------------------------  

 ----------- Também verifico, que a proposta do PS, relativa à “Visita Régia de D. Sebastião a 
Alcantarilha” também não está agendada hoje. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à Associação Polis Apoteose gostaríamos de saber o que pretendem 
exatamente. Sei que tem a ver com licenças de ocupação da via pública e de ruido. Para se fazer 
qualquer actividade é preciso organização. Há que saber o que pretendem exatamente. Vieram cá 
mais do que uma vez para tentar sensibilizar a Câmara no sentido do desenvolvimento do concelho de 
Silves. No entanto, e mostro aqui a minha indignação, as coisas aqui apresentadas não são tratadas. A 
Democracia exige mais respeito. As sete pessoas estão aqui para trabalhar, saber o que se passa e 
não. Há coisas que já foram assumidas por este executivo. Quando for a abertura da época balnear 
pronunciar-me-ei.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina iniciou a sua intervenção agradecendo “o envio do relatório do 
Setor de Educação. Se for oportuno, tecerei comentários sobre o mesmo na próxima reunião, porque 
ainda não tive tempo para ver. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto aos esclarecimentos de hoje, em relação à “CIMAL” no fundo o que vem na 
comunicação social corresponde ao que vem aqui nas informações sobre os Municípios de baixa 
densidade. Os parâmetros foram apresentados/propostos pela ANMP (Associação Nacional de 
Municípios Portugueses). A AMAL (Comunidade Intermunicipal do Algarve) irá fazer alguma pressão, e 
é bom que o faça pois o Município de Silves é um dos mais lesados. A ANMP continua a olhar da 
mesma forma para o Algarve que olhava há alguns anos atrás e isto não tem nada de positivo. ----------  

 ----------- Enquanto Municípios temos uma Associação que faça sentir este facto. -----------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Em relação ainda aos esclarecimentos e quanto aos procedimentos concursais, sobre os 
quais levantei algumas questões na última reunião, nomeadamente o caderno de encargos tem a ver 
com as competências da Sra. Presidente. Este tipo de procedimentos tem que ser fundamentado e na 
maior parte dos casos não vêm assim. É a estas questões que me referia. --------------------------------------   

 ----------- Flagrante é o caso do Silo de Armação de Pera: não vem toda a documentação,            
tornando-nos difícil uma tomada de decisão. Vem apenas um parecer prévio favorável. Gostava de 
perguntar onde é que no procedimento do Silo vem esta informação que é hoje apresentada nos 
esclarecimentos à Vereação não permanente. A justificação da redução remuneratória tem a ver com o 
tempo em que é feito este serviço. Este ano foi de três meses e o ano passado de dois. Agora vejo que 
no procedimento não vem um esclarecimento sobre a redução remuneratória. Vejo é que a verba 
aumenta, pelo que não vejo aqui qualquer redução. Este é um exemplo flagrante da falta de 
informação documental. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda quanto aos esclarecimentos hoje entregues: um tem a ver com um assunto que foi 
falado na segunda sessão da Assembleia Municipal e tem a ver com os Bombeiros Voluntários - sobre 
um estudo feito com os Bombeiros de São Bartolomeu de Messines e de Silves. A Sra. Presidente 
disse que iria ser facultado este estudo, no entanto tal não aconteceu. Caso o tenha feito peço que 
digam quando. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais saliento um e-mail que recebi, e não sei se todos os Srs. Vereadores receberam, e tem 
a ver com um pedido de ajuda do Sr. Jorge Monteiro. Já o ano passado fez algumas intervenções 
sobre a sua actividade em Armação de Pêra. A actividade que tem não está prevista para ocupação da 
frente-mar de Armação de Pera. Não sei se esta actividade irá ser contemplada com outro espaço, fora 
de Avenida Marginal de Armação de Pera.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deixava aqui um apelo referente aos assuntos aqui levantados. Dentro daquilo que é 
possível, devíamos tentar ajudar este munícipe ou outros na mesma situação.” --------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa salientou que “volto a chamar a atenção para o envio das 
minutas das atas das reuniões, relativamente aos pontos 2.Informações e 3.Antes da Ordem do Dia. 
Nas últimas semanas não as tenho recebido, logo, gostaria que me enviassem das atas das reuniões, 
nomeadamente desde meados de Abril, pois não posso aqui aprovar minutas sem ver primeiro os 
textos. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É importante continuarem a mandar por e-mail os esclarecimentos que prestam aos Srs. 
Vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recebi agora nos esclarecimentos, em relação a uma preocupação relativa ao Museu da 
Cortiça, a referência de que houve troca de correspondência. Peço então o novo envio de cópia dessa 
correspondência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Sobre o problema da rescisão da relação laboral por mútuo acordo, nós, Vereação, temos a 
obrigação de, dentro da Lei, ir ao encontro da intenção dos funcionários em solicitar tal benefício. Além 
do mais, é um direito que lhes assiste e devemos ter também em conta que a produtividade dos 
mesmos não se compadece com o mal-estar por andarem contrariados. -----------------------------------------  

 ----------- Na reunião de 29 de abril de 2015, aquando da proposta que fiz, recordo-me que solicitei à 
Sra. Presidente o agendamento da proposta de atribuição de um subsídio extraordinário à casa do 
Povo Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra no valor de 5.000,00 (cinco mil euros), referente à iniciativa 
da “Visita Régia de D. Sebastião a Alcantarilha”. A Sra. Presidente disse que iria agendar este assunto 
numa próxima reunião, ao que eu disse à Sra. Presidente que não deveria ser numa próxima, mas na 
próxima. Gostaria que a ata da reunião de Câmara de 29 de abril de 2015, fosse retificada e fiquei na 
certeza de que seria agendado na reunião seguinte. Assim verifico que passadas duas reuniões, este 
assunto ainda não foi agendado, por isso apelo a que o mesmo o seja, formalmente, na próxima 
reunião. Peço, uma vez mais, para ouvir da boca da Sra. Presidente o compromisso de que este 
assunto será agendado na próxima reunião.” -----------------------------------------------------------------------------   

 ----------- A Sra. Presidente recordou que “numa reunião foi-lhe dado um parecer técnico informal 
relativamente ao que solicitou e o Sr. Vereador disse que o iria analisar. Atendendo ao que lá está 
explicito não há forma de encaixar o que aqui está a apresentar como proposta.” -----------------------------    



 
 

 

 

 

 -----------  O Sr. Vereador Fernando Serpa retomou a palavra referindo que “não sei o que significa 
pareceres informais, desconheço o enquadramento dos mesmos e nem sequer me devia pronunciar 
sobre o dito, pois sendo informal não tem qualquer validade. No entanto, considerando quem o 
subscreve, e partindo do principio que é o funcionário cujo nome lá consta, mas que não está assinado 
nem datado, o que revela a forma de trabalho, saliento o espirito dos programas camarários de 
parceria com as colectividades. Só que por proposta do executivo permanente decidiu já o mesmo 
espirito foi beliscado. Agora de duas, três: à luz deste parecer, pergunto qual o raciocínio da Sra. 
Presidente, se essas exceções foram abertas pelos Srs. - se são válidas. Para mim são. Sendo assim, 
aberta a porta das exceções e tratando-se efectivamente de uma exceção, como já demonstrei, a 
proposta tem que ser agendada, para que cada um de nós possa, em consciência, votar no sentido 
que acharmos por conveniente. Volto a apelar à Sra. Presidente para que este assunto – esta proposta 
– seja agendada para a próxima reunião, e faço-o construtivamente. Irei aguardar a Ordem de 
Trabalhos na próxima   sexta feira para que possa verificar, e estou convencido de que assim 
acontecerá - a inclusão da proposta que avancei no dia 29 de abril de 2015. -----------------------------------  

 ----------- Prosseguindo, disseram-me que a Associação Polis Apoteose tem solicitado, junto da 
Câmara, a emissão das licenças para a realização do evento “Pirate Week”. Solicitava assim, e ainda 
mais que não se trata de um pedido de apoio financeiro, que este assunto fosse agendado para a 
próxima reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Continuando, quero aqui manifestar o meu mais profundo reconhecimento para com todos 
aqueles que trabalharam para que a iniciativa da “Visita Régia de D. Sebastião a Alcantarilha” fosse 
um autêntico êxito. Tive o prazer de testemunhar o êxito desta iniciativa que nasceu de uma 
Coletividade, nas pessoas dos seus diretores e com o contributo dedicado de muitas pessoas que 
conseguiram por de pé o evento. Estou assim convicto de que está lançada a semente para que no 
próximo ano, com a colaboração da Sra. Vereadora Maria Luiza Luís, e atempadamente, o êxito seja 
ainda maior. Apelo assim, Sra. Vereadora da Cultura, para que com a distância de onze meses, possa 
tomar as diligências que achar por bem com a Casa do Povo de Alcantarilha, Pera e Armação de Pera, 
por forma a que estes mal entendidos do presente não se repitam.- -----------------------------------------------  

 ----------- Finalmente uma grande preocupação: estou seriamente preocupado com a revisão do PDM 
(Plano Diretor Municipal). Não estou a ver investimento no concelho e isso deve-se seguramente à não 
entrada em vigor da revisão. Solicito assim que o Sr. Dr. Ricardo Tomé e o Sr. Arqto. João Matias, da 
Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, possam, na primeira reunião de junho, apresentar-nos 
o ponto de situação e o que pode ser feito para acelerar esta revisão, que já há muito deveria estar 
concluída.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que: ”primeiro, e relativamente ao que foi levantado pelo Srs. 
Vereadores Dr. Fernando Serpa e Dr. Rogério Pinto, quanto à Associação Polis Apoteose e que tem a 
ver com troca de correspondência, porque isto tem a ver com licenças de ocupação da via pública e 
licenças de ruido, as coisas têm estado a decorrer. Há que saber os timings dos eventos, há que saber 
os horários exatos desses eventos e tal ainda não foi entregue. No dia 19 de maio, em reunião tida 
entre esta Câmara e a Associação foi novamente pedido para que nos fornecessem esses dados. Eu 
não percebo a atitude do Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto. Estou a dizer que este assunto não está 
parado. As coisas aqui decorrem dentro dos procedimentos normais. ---------------------------------------------    

 ----------- Tem havido troca de correspondência para que se possam clarificar as datas e horas. ----------   

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que o conhecimento que tem é de que tudo isto já foi 
tratado com a Câmara. Assim, vou falar com a Associação para que seja agendada uma próxima 
reunião. Reforço que desde novembro que estão a pedir licenças de ruído e de ocupação da via 
pública.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente mais disse que “o assunto das licenças não se arrasta desde Novembro do 
ano passado. O que aconteceu foi que vieram cá nessa altura, mostraram a intenção de fazer a “Pirate 
Week” mas não apresentaram quaisquer documentos.” ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “vou esclarecer com a Associação se esta 
está ou não em falta com documentação.” ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente, retomando a palavra, informou que “tomámos conhecimento através de um 
documento da Assembleia República enviado o ano passado para a ANMP (Associação Nacional de 



 
 

 

 

 

Municípios Portugueses), sobre os municípios de baixa densidade. Manifestámos o nosso desagrado 
junto dos representantes da AMAL (Comunidade Intermunicipal do Algarve), para que esta o 
comunicasse à Assembleia da República. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao pedido de ajuda do Sr. Jorge Monteiro: houve a concordância de tipo de produtos 
ou eventos artísticos que podem ocorrer na Avenida da Frente Mar de Armação de Pera. Tal foi 
acordado por esta Câmara. Convém lembrar que tudo o que tem a ver com produtos alimentares, tem 
a ver com uma legislação muito específica e em princípio a situação do Sr. Jorge Monteiro pode não 
estar em conformidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Relativamente ao que foi referido sobre a situação dos trabalhadores, é deste executivo o 
querer que os funcionários se sintam bem nas suas funções. No entanto, foram-nos, pela 
Administração Central, transmitidas algumas restrições, nomeadamente as horas extraordinárias, e 
não existem formas de que o funcionário se sinta valorizado no desempenho das suas funções, no 
entanto e num diálogo de proximidade tentamos  motivá-los. No caso concreto da rescisão aqui 
levantada, e quanto ao seu enquadramento legal, o lugar desse trabalhador será extinto. Não há 
contornos. O lugar não pode continuar. É extinto, sendo a lei bem clara. Nós temos tentado, já falámos 
na reunião anterior e tenho-me envolvido, até pessoalmente, para tentar ir ao encontro da vontade dos 
trabalhadores. Mas a legislação é clara e não permite contornos. Há dois casos em análise. --------------   

 ----------- Quanto à proposta de 29 de abril de 2015, informal ou formalmente, foi-lhe apresentada Sr. 
Vereador Dr. Fernando Serpa, e o Sr. disse que a iria analisar. Se o fez, verificou que os subsídios 
estão incluídos, mas é feito um cálculo anteriormente e esse cálculo permite, através dos programas 
de apoio, um tratamento igual a todas as Associações. As situações de exceção aqui trazidas foram 
duas deslocações de atletas, no âmbito do PAMAD (Programa de Apoio ao Movimento Associativo 
Desportivo), que tiveram uma distinção, quer em termos nacionais (ténis) quer internacionais 
(ginástica), e por mérito necessitaram de acrescer uma deslocação a esses locais onde foram 
representar o concelho, ou distrito e o país. São duas exceções que em nada são comparáveis com o 
que acabou de apresentar. As atividades são apresentadas e contabilizadas para o cálculo desses 
subsídios. Eu disse também, na última reunião, que tinha muitas reservas sobre esta proposta. Irei 
formalizar o parecer do técnico e para salvaguardar a legitimidade do mesmo, irei pedir um parecer 
sobre a mesma proposta.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente continuou a sua intervenção dizendo “existem situações do Plano Diretor 
Municipal de 1995 que permitem investimentos, que continuam em aberto e ainda não foram 
concretizadas. Não me parece que isto seja um impedimento para investimentos. Estamos a rever e 
temos estado a cumprir com toda a legislação existente. Em junho teremos a cartografia disponível, 
por isso não me parece que haja impedimentos para investimentos. Repito, há situações do PDM 1995 
que estão ativas.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Maria Luiza Luís informou que “em relação à Casa do Povo de Alcantarilha, 
Pera e Armação de Pera desconheço que tenham existido mal entendidos. Não sei a que se refere. 
Esta é uma iniciativa de uma Coletividade, pelo que cabe à Coletividade diligenciar a sua realização e 
não a Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lamento que todas as iniciativas que as Coletividades, Associações e Clubes do concelho 
têm levado a cabo no último ano e meio, não tenham merecido da parte do Sr. Vereador Dr. Fernando 
Serpa, quer a sua presença quer o seu reconhecimento. Lamento ainda, que no reconhecimento do Sr. 
Vereador não tenham sido incluídos os funcionários do Município, que muito trabalharam para que 
esta iniciativa fosse um sucesso, e não querendo esquecer nenhum sector, enumero a Ação Social, a 
equipa de logística na pessoa do funcionário Jaime Nunes, dos motoristas que fizeram o transporte do 
material necessário, incluindo a palha, da montagem das tendas e desmontagem, da limpeza pelos 
serviços da DSUA (Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente), arranjos ajardinados efetuados pelos 
Espaços Verdes, os serviços de electricidade, a quem deixo aqui o meu agradecimento, não 
esquecendo também a secretária do Gabinete de Apoio à Presidência, que diligenciou no sentido do 
empréstimo de trajes de outros municípios, nomeadamente Lagos, Albufeira e Loulé. Todo o apoio 
solicitado ao Município foi efectivamente concedido, com o maior dos esforços como facilmente é 
compreendido. Saliento também que esta iniciativa não decorreu isoladamente, tendo sido 
desenvolvidas também outras iniciativas no mesmo fim de semana por outras Coletividades e 
Associações, às quais o Município também prestou o seu apoio.” -------------------------------------------------- . 



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente salientou que “a Câmara Municipal de Silves não é e não tem a tipologia de 
uma organização de eventos. Nós temos vários sectores, como o de carpintaria, eletricidade, jardins e 
outros que todos conhecem. A todas as Coletividades que têm solicitado o apoio logístico da Câmara 
tem sido concedido. Repito: a todas. Na reunião de ontem, com as colectividades, pedimos para que o 
plano de apoio fosse respeitado, considerassem os 30 dias de antecedência para pedirem apoio, como 
é o exemplo de autocarros. Pedimos também para que houvesse cuidado com a sobreposição de 
atividades na mesma altura, como aconteceu este fim de semana, pois dificulta o apoio que o 
município possa prestar.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Contudo, fico satisfeita pelo Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa ter ficado contente com a 
iniciativa “Visita Régia de D. Sebastião a Alcantarilha”, desenvolvida pela Casa do Povo de 
Alcantarilha, Pera e Armação de Pera. No entanto, para o seu sucesso contou também a ajuda desta 
Câmara, através dos trajes, das loiças, da energia eléctrica, dos fardos de palha, da recolha de verdes 
e da limpeza de estaleiros. Colocámos funcionários da Câmara para a limpeza. Fico contente por ter 
reconhecido o sucesso, mas não reconheceu o apoio desta Câmara.” --------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, dirigindo-se à Sra. Presidente, disse que “a Câmara deu 
o apoio que entendeu dar, no entanto os Srs. não podem ter uma visão de pequenez quando estas 
Coletividades, com o apoio dos associados e amigos, movem uma estrutura tendente ao sucesso do 
evento, e os Srs. dotam uma postura de ciumeira doentia. Outra questão, e com isto não vou dizer 
mais, chamo a atenção da Sra. Presidente para a definição de exceção, é uma questão política e como 
tal tem que ser analisada caso a caso, não é uma questão jurídica, mas sim política. O caráter 
excecional desta proposta reside na importância do evento, do seu grande impacto para a comunidade 
a todos os níveis, a divulgação de Alcantarilha, Pera e Armação de Pera, na publicidade dada àquela 
zona, ainda mais que vive do turismo e necessita permanente de estar a ser publicitada positivamente, 
e a todas mais-valias no âmbito social e cultural, que trará nos próximos anos para este concelho. 
Logo, o carácter está definido – político, pelo que tem que ser agendado. A democracia assim o obriga, 
temos que saber conviver com ideais diferentes. Eu como advogado assumo a legalidade desta 
proposta, na definição de exceção e voto favoravelmente. Participarei à Procuradoria-Geral da 
República esta situação da não atribuição do subsídio dos 5.000,00 € (cinco mil euros). E, 
pessoalmente, assumo os 5.000,00 €. Apelo mais uma vez para que esta proposta seja agendada para 
a próxima reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eu viabilizei o Orçamento da Câmara e achava por bem que a Vereação permanente 
respeitasse as ideias do executivo não permanente e que tivesse uma visão do envolvimento politico. 
Respeitamos as pessoas aqui presentes nesta mesa, que receberam os votos para tal, e pretendemos 
defender o interesse comum e o bem-estar das populações, pelo que me parece que tudo isto é uma 
falsa questão. Os Srs. estão a fazer finca-pé desta situação que já podia ser tratada, mas recorrem-se 
da figura do agendamento da reunião pela Sra. Presidente, quando foi prometido o seu agendamento.  

 ----------- Saliento que ao longo destes dois anos tenho dado a minha colaboração, dentro do que me 
foi pedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirijo-me à Sra. Vereadora Maria Luiza Luís, dizendo que vou aos eventos que acho que 
devo ir e compro os meus ingressos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por isso, Sra. Presidente, reitero o meu pedido para que esta proposta seja agendada.” --------  

 ----------- A Sra. Vereadora Maria Luiza Luís disse que “em primeiro lugar gostaria de não ser 
adjetivada, nem eu nem este executivo, com a palavra ciumeira, porque este executivo tem as 
melhores relações com as Coletividades - isso asseguro. Não entendo o contexto da palavra ciumeira.  

 ----------- Deixo aqui bem claro que também compro os meus bilhetes. O Sr. Vereador Dr. Fernando 
Serpa, referindo-se ao “Lado B” (Pera), disse que não recebeu bilhetes. O que aqui digo é que não 
enaltece os eventos e esforços que a Câmara faz e as restantes Coletividades.” ------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho interveio dizendo que “também não aceito a palavra ciumeira 
aplicada a nós, executivo permanente. Refiro por exemplo a Casa do Povo Alcantarilha, Pêra e 
Armação de Pera: depois de estar tudo montado houve a necessidade de legalizar os pendões, 
colocados na Avenida Marginal em Armação de Pera. Ficou decidido quem faria a ponte sobre esta 
situação e sobre este evento. Eu próprio fiz questão de, diariamente, ver com a direção da Casa do 
Povo se estava a correr tudo bem.” ------------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “há um assunto que aqui questiono - a proposta 
de pedido de parecer jurídico sobre as deslocações da Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto. Foi 
pedido esse parecer, mas o mesmo ainda não veio. Assim, solicito que venha para a próxima reunião, 
se bem que já sei que este assunto já está resolvido. Com certeza que a Sra. Presidente tomou a 
decisão que tomou pois tem conhecimento de um parecer jurídico, que diz ser legal a situação da Sra. 
Vereador Eng.ª Maria da Graça Neto. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Há um pormenor relativo à articulação entre as Associações: no início as coisas não 
começaram bem, por exemplo existe um outdoor em Armação de Pêra que nem tinha o logotipo da 
Câmara. Quanto à “Visita Régia de D. Sebastião a Alcantarilha” a Câmara deu todos os apoios 
possíveis.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente salientou “é incrível como o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto consegue 
deturpar as coisas em seu próprio benefício. Chamo a isso politiquice e temos aqui pessoas que têm 
essa postura. Vejo com vergonha as atitudes que estou aqui a presenciar. --------------------------------------  

 ----------- Quanto à situação do logotipo, todos os cartazes foram feitos por nós. A primeira vez que 
estas pessoas vieram fazer a proposta, foi de uma visita bianual e pediram o empréstimo de fatos. Não 
recorreram ao Grupo de Teatro da Casa do Povo, nem ao Grupo de Teatro que existe no nosso 
concelho, nem ao de São Bartolomeu de Messines e foram recorrer ao Grupo de Teatro Viv’arte, de 
Oliveira do Bairro, por isso eu digo que toda a colaboração que a Câmara pode dar foi toda dada e o 
programa foi todo cumprido. Isto está incluído no PAIAC (Programa de Apoio a Instituições de Âmbito 
Cultural), e é bom que se leiam todos os programas de apoio para que se possa falar sobre eles, pois 
estão neles os apoios a dar. Aqui não há exceção. Se for ler os contratos-programa, todos eles têm 
essa indicação. Esta situação não é excecional. O programa de atividades é feito de uma forma 
programada, não é do dia para a noite que é feito e é para ser cumprido. Para terminar: quando se 
avalia os outros, se calhar faz-se um juízo mediante aquilo que se é.” --------------------------------------------   

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, pelas 11h20, levantou-se e disse “em protesto pelas 
ofensas que a Sra. Presidente me fez, eu saio da sala!” ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao que a Sra. Presidente retorquiu “não avalie os outros por aquilo que é, repito 
veementemente!” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto perguntou “porque é que não quer agendar a proposta? 
Porquê? Diga! Isto é democracia? Qual é o problema?” ---------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente perguntou ao Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto se “costuma ouvir tudo o que 
se diz nas reuniões? Pois eu já disse o que se passou com essa proposta e não estou a ver o que não 
compreende. A proposta vem quando eu achar que deve. Eu disse que a Sra. Vereadora Eng.ª Maria 
da Graça Neto não estava a dizer a verdade quando dizia que residia em Quarteira. Não me interessa 
se a deslocação é legal, depende da ética de cada um. Quando me vieram questionar, eu tive que 
verificar esta situação.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Vereadora Maria Luiza Luís tomou a palavra referindo que “quanto à politiquice, esta 
palavra coloca em causa a relação com as Coletividades. Este pedido de subsídio veio aqui a reunião 
de Câmara depois da Casa do Povo de Alcantarilha, Pera e Armação de Pera já saber que não podia 
ter esse apoio. Vem aqui apresentado já se sabendo isso – isto é que é politiquice. Agora o Vereador 
do PS diz que a proposta é do PSD, e o PSD diz que é do PS – isto sim é politiquice, pois a proposta 
foi por si indicada à Casa do Povo de Alcantarilha, Pera e Armação de Pera.” ----------------------------------  

 -----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto frisou que “quem me disse foi a Sra. Presidente da Casa do 
Povo de Alcantarilha, Pera e Armação de Pera, não foi qualquer um.” --------------------------------------------  

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

 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA E PAVIMENTOS 
EXTERIORES, EM PRÉDIO MISTO SITO EM ASSENTAMENTO DO MONTE, ALGOZ. --------------------  
 ----------- REQUERENTE: Roger Guillaume Van Poyer. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – RECLAMAÇÃO SOBRE O PRÉDIO EM ABANDONO, SITO NA RUA DAS 
MARINHAS E NA TRAVESSA DE SÃO SEBASTIÃO, EM ALCANTARILHA. ------------------------------------  
 ----------- RECLAMANTE: Freguesia de Alcantarilha/José Luís Bravo. ---------------------------------------------  
 ----------- Presentes informação do Serviço de Fiscalização, fotocópia de fotografias, estimativa de 
custos da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, bem como informações da Divisão de Ordenamento 
e Gestão Urbanística, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ----------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter o presente à DOGU (Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística), para verificação da existência de notificações válidas aos 
proprietários a determinar, quer a realização das sanções que ocorreriam por eventual incumprimento.  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO DE PROPRIEDADE 
HORIZONTAL – DIVISÃO DA FRAÇÃO “A” DE PRÉDIO SITO NO ENXERIM, SILVES. --------------------    
 ----------- REQUERENTES: Joaquim Serra Guerreiro e outros. ------------------------------------------------------  
 ----------- 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, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA REFERENTE A OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO E ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO EXISTENTE EM ABRUTEAIS, SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Maria Aldejundes Alves Cabrita e outros ----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, EM PRÉCDIO SITO NO 
MALHÃO, ALCANTARILHA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sílvia Maria Cabrita Sequeira Martins. ---------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A VIABILIDADE DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO, PARA FINALIDADE TURÍSTICA, DE PRÉDIO SITO EM LAMEIRA, 
ALCANTARILHA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Morgado da Lameira - Empreendimento Turístico e Golfe, S.A..  -----------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e do Turismo de 
Portugal, I.P., de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas. ---------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação e notificar a 
requerente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS, A 
PRÉDIO SITO NA TRAVESSA DO NORTE, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter o presente à DOGU (Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística), para verificação da titularidade do direito de propriedade do 
imóvel em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS, A 
PRÉDIOS SITOS EM MESSINES DE BAIXO, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES -------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter o presente à DOGU (Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística), para verificação da titularidade do direito de propriedade do 
imóvel em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, EM PRÉDIO SITO NO 
CERCO DA HORTA, VALE FUZEIROS, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Zoom Investment Turismo, S.A.. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, aceitar os 
projetos de especialidade e emitir o respetivo alvará. -------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO E 
COLOCAÇÃO DE VEDAÇÃO DE REDE OVINA, EM PRÉDIO SITO NO POÇO FUNDO, SILVES. ------  
 ----------- REQUERENTE: Alshihabi Agricultura, 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, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE APOIOS AGRÍCOLAS, EXISTENTES EM PRÉDIO SITO 
EM VALE DA VILA, SILVES. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Joaquim das Neves Simões. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE SELAGEM DE ELEVADOR (DESIGNADO POR 
MONTA-CARGAS), EXISTENTE NO EDIFÍCIO PANORAMA, AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO, 
N.º 23, ARMAÇÃO DE PÊRA. -------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Condomínio do Edifício Panorama. -------------------------------------------------------  
 ----------- 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 e notificar o 
requerente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5. PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------   
 ----------- 5.1 - ASSUNTO – EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DO TROÇO CM 1079 E TROÇO CM 
1080 - VALE FUZEIROS”: APRESENTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE, PROGRAMA 
DE TRABALHOS AJUSTADO, PLANO DE MÂO DE OBRA E PLANO DE EQUIPAMENTOS - 
EMPREITEIRO CONVIRSAN, LDA. - RATIFICAÇÃO  -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Departamento de Obras Municipais e Trânsito com toda a 
documentação apresentada, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente 
de 11 de maio de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE LINHA DE CRÉDITO PARA 
INVESTIMENTO – EMPRÉSTIMO. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse, mais que uma vez, aos Srs. Vereadores “ se têm alguma proposta ou 
investimentos que queiram incluir nesta proposta sobre a abertura da linha de crédito, o façam para 
apresentar na próxima reunião.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar á próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DO EVENTO "VISITA RÉGIA DE D. SEBASTIÃO A ALCANTARILHA", A DECORRER 
NA RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E ESPAÇOS ADJACENTES, EM ALCANTARILHA, DAS 
09H00 À 01H00 ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE MAIO DE 2015 – RATIFICAÇÃO. ------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Casa do Povo de Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra, S.A.. -------------------  
 ----------- Presentes pedido do requerente e parecer da União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente 
de 14 de maio de 2015, isentando a requerente do pagamento das taxas devidas, nos termos da 
alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. -------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 
"VISITA RÉGIA DE D. SEBASTIÃO A ALCANTARILHA", A DECORRER NA RUA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS E ESPAÇOS ADJACENTES, EM ALCANTARILHA, DAS 09H00 À 01H00 ENTRE OS 
DIAS 15 E 17 DE MAIO DE 2015 – RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Casa do Povo de Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra, S.A.. -------------------  
 ----------- Presentes pedido do requerente e parecer da União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente 
de 14 de maio de 2015, isentando a requerente do pagamento das taxas devidas, nos termos da 
alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. -------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DO EVENTO "5.ª ALCANTUNA - ENCONTRO DE TUNAS ACADÉMICAS", A 
DECORRER NO LARGO DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA, EM 
ALCANTARILHA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2015, DAS 15H00 ÀS 02H00. ------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sociedade Recreativa Alcantarilhense. --------------------------------------------------  
 ----------- Presentes pedido do requerente e parecer da União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do pagamento das taxas devidas, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DO 
EVENTO "5.ª ALCANTUNA - ENCONTRO DE TUNAS ACADÉMICAS", A DECORRER NO LARGO 
DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA, EM ALCANTARILHA, NO DIA 06 DE 
JUNHO DE 2015, DAS 15H00 ÀS 02H00. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sociedade Recreativa Alcantarilhense. --------------------------------------------------  
 ----------- Presentes pedido do requerente e parecer da União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do pagamento das taxas devidas, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DOS 
BAILES DOS SANTOS POPULARES, A DECORRER NO PAVILHÃO DESPORTIVO DA CASA DO 
POVO DE ALCANTARILHA, EM ALCANTARILHA, NOS DIAS 13, 20 E 27 DE JUNHO DE 2015, DAS 
18H00 ÀS 02H00. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sociedade Recreativa Alcantarilhense. --------------------------------------------------  
 ----------- Presentes pedido do requerente e parecer da União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do pagamento das taxas devidas, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DO 
"RALI VILA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES", A DECORRER EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES, NO DIA 17 DE MAIO DE 2015, DAS 09H00 ÀS 19H00 - RATIFICAÇÃO. -----------------------   
 ----------- REQUERENTE: Clube Automóvel do Sul. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes pedido do requerente e pareceres da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de 
Messines, Guarda Nacional Republicana – Destacamento Territorial de Silves e Estradas de Portugal, 
S.A., bem como planta do percurso, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente 
de 15 de maio de 2015, isentando o requerente do pagamento das taxas devidas, nos termos da 
alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. -------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS ANO LETIVO 2014/2015 - 
TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO SILVES SUL, DESTINADA À 
COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS 
PROFISSIONAIS, VOCACIONAIS E DE CEF (CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO). ----------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Educação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. 
 -----------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, aprovando 
a respetiva transferência de verba. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS ANO LETIVO 2014/2015 - 
TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO SILVES/ESCOLA SECUNDÁRIA, 
DESTINADA À COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS 
PROFISSIONAIS, VOCACIONAIS E DE CEF (CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO). ----------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Educação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. 
 -----------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, aprovando 
a respetiva transferência de verba. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – MINUTA DE CONTRATOS-PROGRAMA A CELEBRAR COM A 
SOCIEDADE FILÁRMÓNICA SILVENSE E SOCIEDADE INSTRUÇÃO E RECREIO MESSINENSE, 
NO ÂMBITO DO PAIAC - PROGRAMA DE APOIO A INSTITUIÇÕES DE ÂMBITO CULTURAL – 
RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informação do Setor da Cultura e minuta dos Contratos-Programa, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente 
de 15 de maio de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROJETO DE REGULAMENTO DE CEDÊNCIA DE VIATURAS 
MUNICIPAIS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes esclarecimentos à Vereação não permanente e informação da Divisão Financeira, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de Regulamento, bem como a 
sua submissão a apreciação pública, revogando-se a deliberação de Câmara de 25 de março de 2015.  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 doze horas 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.  -------------------------------------------------------------------   
 


