
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 19  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ------------------------------------------------------------ CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 27 DE MAIO DE 2015  ----------------------------------  
 ----------- Aos vinte e sete 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 quarenta minutos e, a Câmara 
Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma Câmara.  ---  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Eng.ª 
Maria Luiza Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, 
Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra., Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente 
Operacional da Câmara Municipal de Silves.  -----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo ao dia de 
ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de operações orçamentais nele 
acusado é de 6.133.794,73 € (seis milhões, cento e trinta e três mil, setecentos e noventa e quatro 
euros e setenta e três cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 492.966,46 € (quatrocentos e 
noventa e dois mil novecentos e sessenta e seis euros e quarenta e seis cêntimos). -------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ACTA  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas nenhumas atas. --------------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando que, “dando inicio e procedendo à 
gravação da mesma, que serve só de suporte para que possamos consultar em caso de alguma 
dúvida aquilo que foi referido em reunião, porque se vai continuar a secretariar a mesma, hoje na 
pessoa da Vanda Teixeira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Começo então por informar, que já saiu a portaria que vem regulamentar o orçamento de 
Estado 2015 e que não tínhamos essa portaria, relativamente aos pareceres prévios da câmara para 
celebração e renovação de contratos de prestação de serviços a Dra. Isabel Cabrita poderá dar 
algumas notas sobre a mesma. Vamos passar a entregar aos vereadores não permanentes uma cópia 
da portaria, para terem a ideia da conteúdo da mesma, a qual vem regulamentar essa mesma 
legislação relativamente à pareceres prévio. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Agora passo a palavra á Dra. Isabel Cabrita, que poderá esclarecer algumas nuances desta 
portaria”.  
 ----------- A Dra. Isabel Cabrita tomou a palavra explicando que “a portaria agora publicada apresenta 
nuances face à Portaria aplicável à Administração Central.. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Falo da alínea c) do artigo 3.º quando aponta para a inexistência de impedimento à 
celebração ou renovação de contrato quando a eventual contraparte seja determinável. --------------------  
 ----------- Vamos aguardar pelas interpretações que seguramente, irão sair acerca desta portaria em 
especial acerca da interpretação a ser dada a esta alínea. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Trás também uma novidade específica para administração local que é a possibilidade de a 
Câmara delegar no Presidente a possibilidade de celebrar um número máximo de contratos de 
aquisição de serviços com dispensa do parecer prévio. ----------------------------------------------------------------  
 -----------  ----------------------- A Sra. Presidente retomou a palavra informando que “dizer-vos que a ETAR  
(Estação de Tratamento de Águas Resíduas)” de São Marcos da Serra está em funcionamento desde 
4 de maio.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à proposta que foi apresentada pelo Vereador Dr. Fernando Serpa, e apoiada pelo 
Vereador Rogério Pinto, a 29 de abril e que tem a ver com a atribuição de um subsídio à Casa do Povo 
de Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra, no contexto do PAIAC (Programa de Apoio a Instituições do 
Âmbito Cultural) e a comparação que foi feita com a atribuição de um subsídio no âmbito do programa 
PAMAD (Programa de Apoio ao Movimento Associativo e Desportivo), tenho aqui um parecer técnico 
acerca da aplicabilidade destes e está aqui a argumentação apresentada pelos técnicos relativamente 
ao que se considera acerca da atribuição deste subsídio. -------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- No entanto, solicitava que analisassem estes pareceres e que se for intenção apresentarem a 
proposta de atribuição de subsídio que o façam de modo fundamentado e assente nos programas, 
quer no PAIAC, quer no PAMAD. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tenho também a informar que temos um novo comandante dos Bombeiros, o Sr. Joaquim 
Gonçalves, em São Bartolomeu de Messines, que tomou posse no passado sábado (23/05/2015) ------- . 
 ----------- Ainda informar-vos, que irão decorrer, nas várias freguesias, ações de sensibilização 
relativamente à produção dos resíduos sólidos e à reciclagem dos mesmos e a responsabilidade das 
pessoas quanto aos seus animais domésticos (cães e gatos), vacinação e disponibilidade do médico 
veterinário e ainda o facto, de em termos cívicos se tentar elucidar as pessoas das suas 
responsabilidades em apanhar os dejetos dos seus animais, alimentação indevida dos animais de rua, 
e tudo o que tem a ver com a produção e reciclagem de lixo doméstico, assim como os cuidados a ter 
com os animais domésticos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dizer ainda, que a equipa de trânsito e da rede viária já está a fazer a substituição dos sinais 
de trânsito no terreno, e estamos à espera dos abrigos dos autocarros para fazer a substituição dos 
antigos, mas o Sr. Vice-Presidente poderá esclarecer melhor. -------------------------------------------------------   
 ----------- Da minha parte é o que me cumpre informar, entrego os esclarecimentos pedidos pela 
vereação não permanente e passo a palavra ao Sr. Vice-Presidente Mário Godinho”. ------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho fazendo uso da palavra informou que, “os pedreiros 
encontram-se em São Marcos da Serra e Armação Pêra, os pintores em Armação de Pêra e São 
Bartolomeu de Messines, a equipa dos arranjos das estradas e o betuminoso estão na União de 
freguesias de Algoz/Tunes, a secção de calceteiros continua em Armação de Pêra, o limpa-bermas 
encontra-se a limpar os acessos à Praia Grande, na freguesia de Pêra. Continuamos também com a 
lavagem dos molok’s em Armação de Pêra e como a Sra. Presidente informou andou uma equipa a 
recolocar os sinais que estavam degradados a colmatar ou corrigir o que foi referido nas comissões de 
trânsito. Mais de 70% desses sinais já estão colocados na freguesia de Armação de Pêra e vamos 
continuar nas outras freguesias do concelho”. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza tomou a palavra informando que: ------------------------------------------------  
 ----------- 1) “Hoje, terá lugar mais uma sessão de “Malha Ó Maria” na Biblioteca Municipal;” 
 ----------- 2) Na próxima sexta-feira (29 de maio) irá decorrer na Fissul a 1.ª Mostra Juvenil sob o lema: 
“Escol(h)as com Futuro”. ----------------------------------  A iniciativa é dirigida a alunos das escolas E.B.2/3 e 
 Secundária do Concelho e a todos quantos pretendem conhecer as ofertas educativas e ou formativas 
existentes ao nível do ensino básico, secundário, profissional e universitário. Paralelamente haverá 
lugar a outras iniciativas como demonstrações práticas, estendal de fotografia e a apresentação de 
alguns talentos jovens artistas do concelho (nas vertentes música, dança e fotografia) lançado no início 
do ano pela Câmara Municipal de Silves. A mesma poderá ser visitada entre as 10h e as 18h30. --------  
 -----------  3) No dia 30 decorrerá mais um workshop de expressão dramática, por Sandro William 
Junqueira, para crianças dos 8 aos 14 anos, na Biblioteca Municipal. ---------------------------------------------  
 ----------- 4) No dia 31, encerrará o “1.º Simpósium Internacional de Escultura Figurativa”, dedicado ao 
tema da cortiça, que se encontra a decorrer no Castelo desde o dia 16 de maio. ------------------------------   
 ----------- No próximo dia 1 de junho assinala-se o 12.º Aniversário das Piscinas Municipais, assim esta 
data será comemorada com uma programação especial dirigida quer aos utentes, quer ao público em 
geral. O programa encontra-se divulgado na página do município e em suporte de papel. ------------------  
 ----------- 5) Com o apoio da Câmara Municipal de Silves, o programa “Ingrediente Secreto” dá a 
conhecer a laranja de Silves, o programa apresentado pelo Chef Henrique Sá Pessoa é emitido pela 
RTP 2, e gravou uma reportagem em Silves para dar a conhecer um dos produtos emblemáticos do 
concelho “A Laranja de Silves”. O programa irá para o ar no dia 30 de maio pelas 19:30h. A Câmara 
Municipal de Silves através do seu setor do Turismo indicou os vários produtores, tendo o produtor 
Joaquim Rodrigues, acedido para mostrar no terreno a qualidade e importância que os citrinos 
assumem no panorama agrícola de Silves. --------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- 6) Encontra-se aberta ao público desde terça-feira (26-05-2015) a Exposição de Lurdes 
Abraço, trata-se de uma exposição cujo espólio foi recebido pelo município em meados de 2011, 
houve um comprometimento que o mesmo se encontraria permanentemente exposto ao público, mas 
quando aqui chegamos, o mesmo estava guardado e arrecadado, sem sítio para o colocar. A Dona 
Lurdes Abraço entrou em contato com o município referindo que se o espólio não fosse exposto que o 
viria buscar, visto que aquilo que tinha sido acordado era que as peças deveriam estar expostas 
permanentemente. Na tentativa de cumprir a palavra dada pelo município, foram  



 
 

 

 

 

encetados procedimentos de modo a que o compromisso tomado anteriormente pelo executivo PSD 
seja uma realidade. Assim a exposição encontra-se patente na 1.ª Sala do Torreão, após 
conversações com a Universidade Aberta para que uma das salas fosse cedida para esta exposição, 
visto que as duas estavam cedidas à Universidade; --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Finalmente e porque numa das últimas reuniões o Dr. Rogério Pinto, disse que foi informado 
pela Presidente da Casa do Povo de Alcantarilha, Pera e Armação de Pêra, que a câmara não tinha 
prestado qualquer apoio ao evento da visita Régia do D. Sebastião a Alcantarilha, e que não tinha sido 
qualquer pessoa a dizer mas sim a própria Presidente daquela coletividade, assim sendo, eu trago 
hoje aqui a reunião os email que tenho comigo e que foram enviados precisamente pela Presidente da 
Casa do Povo de Alcantarilha, que estão aqui para consulta e os quais vou pedir para serem 
fotocopiadas para serem entregues e quero que fiquem como anexo da Ata.  ----------------------------------  
 ----------- Portanto de referir que no passado dia 20 de maio, recebi um email da Sra. Presidente da 
Direção Paula Santos onde consta o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Exma. Sra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------Vereadora Maria Luísa Luís------------------------------------------------------------------------ 
-----------Em nome da Direção da Casa do Povo de Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra queremos  
agradecer o apoio que foi dado ao evento 'Visita Régia de D. Sebastião a Alcantarilha'.---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------O Sucesso do evento deve-se com certeza a todo apoio que foi dado à organização.---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------Aproveito para solicitar 
informação acerca do outdoor 'Visita Régia', visto que o mesmo já não se encontra no local---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------Com os melhores cumprimentos,------------------------------------------------------------------------------ 
--------Paula Santos------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------Presidente de Direção”------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------No dia 7 de maio um email referindo: -----------------------------------------------------------------------
“Exma. Sra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------Vereadora Maria Luísa Luís----------------------------------------------------------------------------------- 
No seguimento dos emails anteriormente enviados e considerando a contagem decrescente para o 
evento 'Visita Régia de D. Sebastião a Alcantarilha', somos a solicitar os trajes medievais.--------------- 
---------Aproveito para agradecer e confirmar que a Câmara Municipal de Loulé dispensou (alugou) alguns 
fatos à semelhança do Carnaval e que já se encontram em nossa posse.----------------------------------- 
-----------Com os melhores cumprimentos,---------------------------------------------------------------------- ----- 
--------- Paula Santos”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------No dia 29 de abril um email aludindo:-----------------------------------------------------------------------
“Exma. Sra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------Vereadora Maria Luísa Luís---------------------------------------------------------------------------------- 
----------Agradeço a sua resposta, ficamos então a aguardar a sua comunicação.------------------------- 
----------Com os melhores cumprimentos,--------------------------------------------------------------------------- 
----------Paula Santos”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------No dia 25 de abril, dizendo:------------------------------------------------------------------------------------
“Exma. Sra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------Vereadora da Cultura Maria Luísa Luís---------------------------------------------------------------------
Tivemos conhecimento que a junta de freguesia de Paderne tem trajes, solicitamos assim mais uma 
vez a sua colaboração na solicitação dos mesmos.-------------- 
---------Aproveito e solicito que solicite os trajes se possível os trajes medievais e quinhentistas à 
Câmara Municipal de Loulé, visto que a mesma dispõe de fatos que alugam pelo Carnaval.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------Com os melhores cumprimentos,--------------------------------------------------------------------------  
--------Paula Santos------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------Presidente de Direção”------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------Por fim e-mails dos dias 9 e 8 de abril, referindo:--------------------------------------------------------“Desde 
já agradeço a sua disponibilidade e esclarecimentos.”------------------------------------------------------------ 
-------Estes foram os emails que recebi, e que contradizem o que supostamente a Sra. Presidente da 
Casa do Povo disse ao Sr. Rogério Pinto, de que não tinha havido qualquer apoio por parte da Câmara 
Municipal de Silves, como consta na Ata de 29 de abril”.--------------------------------------------------------- 



 
 

 

 

 

 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 26 de maio de 2015, o valor 
dos fundos disponíveis é de 72.552,46 € (setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois euros e 
quarenta e seis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra referindo que “em relação às palavras da 
Sra. Vereadora Luísa Luís, quando falei dos apoios foi numa fase em que a direção da casa do povo 
referiu que fez vários pedidos à câmara e que como a Sra. Vereadora informou que não tinha 
capacidade para apoiar a nível dos fatos da feira medieval porque os mesmos estavam a ser 
arranjados. E foi nessa fase que a direção da Casa do Povo de Alcantarilha, manifestou algum 
desconforto por terem pedido apoio à câmara e a mesma não estar disponível. E quanto ao que foi 
pedido nos e-mails o que senti foi que se sentiram de estarem completamente desamparados e que o 
objetivo era o de promover as freguesias e a figura do D. Sebastião estaria comprometido. 
Efetivamente as coisas alteraram-se e aquele evento foi um sucesso com os apoios parceiros que se 
mobilizaram para tornar o evento uma realidade. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente a outras atividades festivas, na última reunião falei da atividade da Polis 
Apótese “Pirate Week”, a qual também foi uma atividade de sucesso no passado ano o “Pirate 
Weekend”, em que as Associações desde que tenham o apoio mais ou menos de todos e que tenham 
vontade de trabalhar, fazem. Esta associação de jovens que já veio aqui, estão realmente 
preocupados com esta atividade, porque ainda não veio a reunião de câmara e pensava que vinha a 
esta, pois o Sr. Presidente da junta de Armação referiu-me que a vereadora Luiza Luís, disse que tudo 
estava em condições para vir a reunião, mas não vejo hoje na ordem de trabalhos e continuam a ser 
solicitados documentos. Sabendo que já foram enviados respostas aos pedidos da câmara, gostaria de 
saber se neste momento a Polis Apótese reúne as condições técnicas. Eles eram para vir no dia 7 de 
maio, e eu referi-lhes que não valia a pena virem porque as coisas estavam a ser tratadas, mas agora 
andam a incomodar-me e com alguma razão, porque não vieram e se tivessem vindo talvez o assunto 
já estivesse resolvido mas eu expliquei-lhes que as coisas muitas vezes não são assim. --------------------  
 ----------- Aquilo que eu peço mais uma vez a este executivo é que se a Pólis Apoteose e se eles já 
deram a resposta mas ainda não reúnem as condições todas, que lhes digam ainda hoje para eles 
organizarem tudo para que este assunto venha à próxima reunião de quarta-feira. Denoto também que 
esta é a única associação a quem a câmara tem solicitado uma série de documentação, relativamente 
à ocupação de via pública e licença de ruido, quando o que se pretende em Armação de Pêra é 
dinamizar cultural e artisticamente a Vila de Armação de Pêra e o concelho Silves. ---------------------------  
 ----------- Estes jovens já deram provas e têm formação académica específica para a realização de 
eventos e com certeza se alguma coisa tivesse corrido mal no ano passado eu próprio não estaria aqui 
a falar, e visto que já estamos em cima do tempo, faço mais uma vez apelo ao executivo permanente 
para o que falte lhes seja comunicado. Eles estão disponíveis para tudo, pois correm o risco de não 
realizarem o evento por falta de apoio da câmara. Faço lembrar e bem que são solicitados para estes 
eventos os pareceres das juntas e este já tem o parecer favorável da junta de freguesia, assim como 
outros que vamos deliberar hoje, que não tem a documentação que eles têm entregue e tantas 
questões colocadas pelo executivo permanente. Enalteço a preocupação e segurança em termos de 
ruido, mas o que eles estão a pedir é somente até as 2h da madrugada para a altura do verão, que se 
torna uma situação plausível da prática das licenças especiais de ruido, se fosse até mais tarde eu não 
estaria aqui a falar sobre isso. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Este evento que eles querem fazer de bandas é numa zona junto ao rio, em que o som pode 
ser equacionado para o lado do mar, os outros palcos são de animação de rua sem ruido anormal, que 
vão estar espalhados pelos vários locais da vila, para que os passeantes aproveitem a perspetiva 
cultural que esta associação quer desenvolver em Armação de Pêra. E mais uma vez reforçar, se há 
falta de alguma coisa que solicitem ao presidente da associação que eles estão disponíveis para 
colaborar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O assunto dos subsídios; não me vou pronunciar tenho que ler, e, relembrar que a proposta 
partiu da bancada do PS e não da minha. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente à situação da Dra. Maria da Graça, sei que está resolvida, mas acho que deve 
vir a reunião e considero um assunto pacífico, mas que venha com parecer jurídico da situação em 
causa, estranho que mais uma vez não venha a reunião. 
 ----------- A propósito da abertura da época balnear e do início do verão, o concelho de Silves, que 
recebe muitos visitantes independente de ser na praia, na serra ou na zona barrocal, o que eu vejo, é 



 
 

 

 

 

que nem tudo é perfeito. Tem havido algum esforço e como quando à pouco a presidente falou dos 
abrigos dos autocarros, que é um assunto que tenho trazido, e já agora, dirigindo-me ao Sr. Vereador 
Mário Godinho dizendo que não se conseguia passar no abrigo do Poço Barreto, mas agora está limpo 
mas no entanto ficaram lá umas placas que não ficam nada bem ali e pedia para que isto fosse 
verificado, pois está em mau estado. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação aos compromissos assumidos pelo executivo permanente para a época balnear, 
vou esperar e espero que tudo seja resolvido, para que possamos receber bem, quem nos vem visitar 
bem como aqueles que são os nossos munícipes”. -------------------------------------------------------------------- “  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio referindo que “faço votos que esta reunião 
decorra dentro da normalidade e não se repita o que se passou na última reunião e se levantar 
novamente a voz por parte da Sra. Presidente da Câmara, eu abandonarei imediatamente a sala e fá-
lo-ei sempre que acontecer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Solicitei uma retificação da minuta de 29 de abril de 2015, recebi a dita por email, cópia parte 
da ata, e a dita retificação lá não constava. Depreende-se essa retificação com a minha intervenção na 
dita reunião, sobre o agendamento da proposta de atribuição de subsídio extraordinário à Casa do 
Povo Alcantarilha, Pera e Armação de Pera, para a reunião seguinte, onde a Sra. Presidente da 
Câmara referiu a uma reunião seguinte, e ficou assente, que não seria numa reunião, mas sim na 
reunião seguinte, isso têm que constar na ata, que corresponde ao que se passou na reunião, 
acrescento que esperava que fosse entregue um parecer jurídico, que foi falado na última reunião da 
pseudo-ilegalidade da minha proposta, acima referida. Verifico que o parecer jurídico não foi entregue 
e naturalmente com o devido respeito por opinião diferente, não poderá ser, uma vez que nada tem a 
ver com ilegalidade, mas sim com a interpretação política de que é o caráter excecional de um 
subsídio, mas se a Dra. Isabel Cabrita, aqui presente achar confortável, em dar opinião sobre este 
assunto a escutá-la-ei com atenção, se preferir não fazer agora compreendo, aguardarei que esse 
parecer seja entregue até à próxima reunião. A não ser entregue interpretarei de que não existe 
nenhum aspeto legal que impeça esta proposta. Nos documentos que foram entregues, respeito a que 
se referem-se os mesmos e não há situação levantada pela Sra. Presidente, mas única e 
exclusivamente sobre duas das propostas que já foram votadas e em nada contribuiu segundo a 
interpretação da CDU, para beliscar com a proposta da vereação Socialista, sendo assim, 
construtivamente apelo perante o que atrás disse, que esta proposta seja apresentada, colaborada 
pelo executivo permanente e seja posta a votação. Quero aqui completar o que a Sra. Vereadora disse 
relativamente ao apoio, reconheço que a colaboração que foi prestada, que a meu ver deveria ter sido 
feita logo do princípio da sua programação. Pelo que porém, o apoio prestado foram de fatos, a loiça, 
os 50 fardos de palha, a cedência de espaço de publicidade onde foi colocado um outdoor que foi pago 
pela casa do povo, as tendas de lona, e não as barracas como são utilizadas nas Feira dos Frutos 
Secos e as licenças. O pessoal da câmara, que prestaram apoio, importa reconhecê-lo. E é tudo o que 
tenho a referir sobre este assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Em relação à coletividade falada pelo Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, penso que importa 
tomar uma decisão política sobre a mesma, se houver alguns aspetos a redimir e para que não haja 
percas na troca de correspondência entre a câmara e coletividade, sugira que a Sra. Vereadora 
convide os responsáveis por esta coletividade a virem cá ou a Sra. Vereadora a dirigir-se a Armação 
de Pera, para que tudo o que ainda estiver dependente de esclarecimento o possa ser. ---------------------  
 ----------- Solicitava que me fosse entregue uma cópia do email que o Dr. Francisco Martins, teve a 
gentileza de me enviar, sobre a troca de correspondência da Câmara Municipal de Silves e o Grupo 
Nogueira e quero desde já manifestar a minha mais seria preocupação sobre o arrastamento sobre a 
situação do espólio do museu da cortiça. Solicitava que em nome do princípios da transparência e do 
acesso à informação, que devem ser apanágio de todas as vereações, informações que são dadas aos 
vereadores sejam entregues em papel a cópia de tudo aquilo o que foi enviado por email, para que 
esses documentos passem a constar também nas atas que são publicadas no site da câmara. Na 
reunião de hoje, uma vez mais é remetido por email, documentação que acredito que irá ser remetida, 
mas como não a tenho em meu poder, não me posso pronunciar sobre a mesma, era bom que 
corrigissem este aspeto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sra. Presidente, na próxima reunião que é pública, não poderei estar presente, sendo assim, 
solicito na segunda ou terceira reunião do mês de junho, o Dr. Ricardo Tomé e o Sr. Arquiteto João 
Matias, nos prestem informação detalhada e pessoalmente sobre os trabalhos de revisão do Plano 
Desenvolvimento Municipal (PDM)”. -----------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo que, “reconhecendo efetivamente o 
trabalho da Sra. Vereadora nas áreas do seu pelouro e reconhecendo que as minhas solicitações para 
aquelas áreas serão demasiadas, gostava mais uma vez da disponibilidade dos serviços em causa 
para que fosse diligenciado ao setor do Serviço da Ação Social, gostaria de ser informado sobre as 
competências que aquele setor vem desenvolvendo, o que está a ser feito, isto porque fiquei 
“preocupado” quando consultei o boletim municipal, e que as referências que lá vem, da intervenção 
daquele setor nas atividades ali referenciadas, por isso gostava de saber o que estão a fazer e qual é o 
grosso das suas competências. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou referindo “esqueci-me de perguntar como está a 
situação do antigo fumeiro ao pé da biblioteca, se vão avançar obras antes do verão ou não, se têm 
alguma informação?” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, interveio informando que “fui recetor de uma carta 
registada de um senhor residente no Bairro do Enxerim, em Silves, sobre o incomodo da realização 
dos bailes, gostava de dar conhecimento à Sra. Presidente e dar a cópia que recebi e para que fique 
em ata, para que tenhamos conhecimento do seu conteúdo e se possam prenunciar, uma vez que vem 
no seguimento dos trabalhos.”-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra disse “gostaria de responder sobre o que foi 
referido sobre a minha pessoa em particular, e uma vez que temos agora gravações, podemos ouvir, e 
eu não falei mais alto, o meu tom de voz não foi de todo levantado, permaneceu de igual modo. Posso 
sim, às vezes e já tive situações em que aumentei o meu tom de voz e fui alertada por isso, mas isso é 
a projeção da minha voz, e não foi de todo o que aconteceu na passada reunião. Poderá é, não ter 
gastado do que foi dito “não avalie os outros por si mesmo” ----------------------------------------------------------  
 ----------- Temos que contextualizar as coisas e quando se refere às solicitações da casa do povo, têm 
sido sempre acompanhadas ao longo do ano e têm sido feitas reuniões aqui no gabinete da vereadora 
e eu tenho acompanhado as mesmas, e o apoio da câmara foi desde que tiveram a ideia e nós nunca 
recuamos. E, verdade seja dita, eles é que foram aumentando a ideia e começaram a divagar, já não 
quiseram contratar uma entidade local e preferiram, uma empresa maior, que trouxe mais gastos. O 
que o Dr. Rogério referiu na reunião 22/04, já nessa altura existia correspondência em que pediam os 
fatos da Feira Medieval, os quais estavam a ser arranjados e respondendo ao Sr. Vereador Paulo 
Pina, é uma das coisas que o setor da Ação Social faz, é dar apoio aos arranjos dos fatos e a fazer 
novos fatos, para a Feira Medieval, porque temos muita gente dotada para a costura, daí não termos a 
totalidades dos fatos disponíveis, mas desde logo nos disposemos a fazer os contatos devidos. Os 
nossos homens estiveram na parte logística e também durante o evento para a limpeza, e é bom que 
isto seja referido.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria de esclarecer, com o vereador Dr. Fernando Serpa, se é para apresentar um parecer 
jurídico relativamente à proposta que veio transcrita verbalmente na reunião do dia 29 de abril e que 
ficou em ata, ou quer apresentar uma proposta escrita e devidamente fundamentada? A pergunta que 
é feita é muito simples.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr.. Vereador Dr. Fernando Serpa, tomou a palavra passando a esclarecer que, “quem têm 
duvidas em relação à legalidade e se recusa a colocar a proposta a votação, é que deve decidir. Nós já 
assumimos que nos responsabilizamos da votação favorável da proposta e uma vez que a Sra. 
Presidente falou, solicito, e esta situação que já se prolonga e tem provocado desgaste pessoal, sugiro 
que ponha a proposta a votação e que cada um tome a sua responsabilidade”. --------------------------------  
 ----------- A Sra. presidente retomou a palavra concluindo que, pelo que entendi é o que está escrito na 
ata de 29 de abril, e volto a relembrar que a proposta nos termos dos técnicos, não se enquadra nos 
programas e não são questões políticas, mas de legalidade, e se estão atentos ao que se passa no 
país, sabem o que está a acontecer com alguns subsídios que foram “politicamente” entregues se 
assim o querem chamar, estão a ser agora respondidos em termos legais. Daí a minha salvaguarda de 
nós todos relativamente a propostas de subsídios que têm que ser devidamente enquadradas e volto a 
referir que isto não se trata de defender ninguém, mas sim da legalidade porque nós temos programas 
específicos e eles tem que ser cumpridos.  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria ainda de dizer o seguinte, em relação à Pirate Week, não temos nada contra eles e 
o ano passado correu muito bem e esperamos que este ano também, mas oque acontece aqui é que 
Armação de Pêra é a única freguesia que tem Edital de Venda Ambulante, e o que foi pedido à 
coletividade é que se pronuncie porque a licença especial de ruido passa de um fim de semana para 
uma semana, que se pronunciasse o que só  fez em abril, e que se pronunciasse sobre a altura do 
ruído e foi o que foi pedido neste caso. Eu vou questionar as Taxas e Licenças que são eles que 



 
 

 

 

 

tratam destes assuntos, para ver o ponto da situação, para agilizar as coisas, para que seja o mais 
rápido possível, a diferença passa por aí mesmo, existe um edital para Armação de Pêra,  a licença de 
ruído é para uma semana e é necessário saber o horário para essas licenças, e claro a ocupação da 
via pública, mas não é isso que vem aqui trazer maiores constrangimentos”. -----------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto questionou se “essa documentação já foi toda entregue por 
parte da Associação?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “foi solicitado na semana passada, vou verificar isso com a 
Secção de Taxas e Licenças”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente à documentação que foi enviada por email vai constar na ata, quer sobre a 
Associação de Bombeiros, quer a correspondência com o Grupo Nogueira, e tudo será entregue 
diretamente à secretaria da reunião para constar no corpo da ata. -------------------------------------------------  
 ----------- À cerca das ações realizadas pelo setor da Ação Social, aquilo é um boletim e há situações 
com um carater muito específico, não devem transparecer a título de informação, mas é claro que as 
ações da Ação Social não se restringem só ao que vêm no boletim, não nos esqueçamos, que 
estamos a falar de um setor que trata de assuntos, que na maior parte dos casos não devem, nem 
podem, constar naquele tipo de documento. Mas a senhora vereadora poderá esclarecer melhor, 
porque está dentro do assunto e, é da sua competência esse pelouro.”-------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís tomou a palavra dizendo que “relativamente ao Sr. 
Vereador Dr. Paulo Pina terei todo o gosto, e a todos os vereadores, em divulgar as atividades daquele 
setor, mas temos que ter um certo cuidado com o que se coloca no boletim, porque obviamente o setor 
da ação social é um setor que lida com uma franja muito particular da população, não podemos colocar 
no boletim, as ajudas que são feitas ao domicilio, do encaminhamento para a psicologia, das visitas às 
casas, etc. Este boletim é apenas para dar uma ideia de algum do trabalho e apoio da Ação Social no 
isolamento das pessoas idosas e foi isso que quisemos que transparecesse neste boletim. As outras 
situações, quanto a nós, não devem aparecer num boletim, mas farei chegar na próxima reunião, as 
linhas estratégicas daquele setor e as suas linhas de atuação para chegar a essas estratégias. ----------  
 ----------- Se a Sra. Presidente me permite voltaria um ponto atrás, e voltando ao mesmo assunto e 
para terminar de uma vez por todas, a câmara não começou a dar apoio à casa do povo após o senhor 
vereador Rogério Pinto, falar do assunto na reunião de 29 de abril dizendo que nós não estávamos a 
colaborar com eles, até porque o outdoor que estava na entrada de Armação de Pêra, não tinha o 
logotipo de nenhuma entidade, e afinal de contas não ouvi em lado nenhum que quer a câmara, quer a 
junta, de freguesia não estavam a apoiar, foi o que referiu nessa reunião. Os email que vou passar a 
entregar para ficarem em ata, são cópias de agradecimento por parte da Casa do Povo de 
Alcantarilha, a agradecer à câmara o apoio e a data inicial foi a 8 de abril e não após 29 de abril, 
quando o senhor vereador trouxe esse assunto a reunião, como podem verificar o apoio da nossa 
parte foi dado desde o inicio”. Em relação Às barracas mencionadas pelo vereador Dr. Fernando 
Serpa, foram cedidas à Casa do Povo as que estes pediram e que por sinal são as utilizadas na feira 
dos frutos secos, portanto não faz qualquer sentido essas observações, pois foram pedidas de 
propósito sem lonas! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA REFERENTE A OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO E ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO EXISTENTE, SITO NOS 
ABRUTEAIS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: 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, considerar viável a proposta de intervenção nos 
termos e condições da informação. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO E 
COLOCAÇÃO DE VEDAÇÃO EM REDE OVINA, SITO POÇO FUNDO, EM 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, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. Aceitar os projetos das especialidades e emitir a correspondente licença. ----  



 
 

 

 

 

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE APOIOS AGRÍCOLAS, SITO VALE 
DA VILA, EM 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, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA, SITO BICA, 
EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Afonso Martins Rodrigues. -----------------------------------------------------------  
 ----------- 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 e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE DE 
CONSTRUÇÃO DE MOARDIA E PISCINS, SITO NO MOURICÃO, EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Oliveira & Mohinder - Algarve Properties, Lda. -----------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO 
HABITAÇÃO, PISCINA E MURO DE VEDAÇÃO, RIA DO MOINHO VENTO, EM ALCANTARILHA. -----  
 ----------- REQUERENTE: Carvoeiro Sea Properties, Lda. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença e transmitir ao 
requerente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES DA 
ENCOSTA DO CASTELO, NA QUINTA DO CAMACHO, EM SILVES. --------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 face ao teor do 
parecer da DRC com condicionante arqueologia. ------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ANEXO, SITO SANTO 
ESTEVÃO, EM SILVES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Martinus Ponte. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA, SITO NOS TUFOS, EM SILVES. -----  
 ----------- REQUERENTE: Beat Josef Buchmann 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, considerar viável a pretensão nos termos e 
condição da informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS, NO 
IMÓVEL DA “FÁBRICA DO INGLÊS”, COM DESTAQUE PARA O MUSEU DA CORTIÇA. -----------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade,  ----------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE LINHA DE CRÉDITO (EMPRÉSTIMO) PARA 
INVESTIMENTO COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. -----------------------------  
 ----------- Presente, proposta e quadros de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “queria dizer que para o investimento a 
realizar em 2014-2017, o executivo permanente propõe-se, e  estamos a cumprir essa parte, reduzir a 
divida a média/longo prazo num total de 8 milhões, acrescendo a esta amortização, ainda estamos a 
regularizar e a única que se vai estender e estou a falar do processo da Viga D’ouro, e a única 
entidade com que vamos levar mais tempo a pagar vai ser com a Caixa Geral de Depósitos, mas 
também no final, teremos um total de 5.459.000€, isto vem perfazer a redução da dívida que tínhamos 
em 2013, com o processo da Viga D’ouro de 18 milhões, fazê-la passar no final 2017 para 5.304,967 
milhões.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assim face ao que foi exposto, permite-nos procurar financiamento para a realização de 
determinados investimentos que têm a ver com necessidades que foram equacionadas e reconhecidas 
pela população em geral, pelos presidentes das juntas que se manifestaram e concordaram com as 
mesmas e com melhoramentos que se consideram basilares para o aumento da qualidade de vida dos 
nossos munícipes, o que nos leva a este ponto que é exatamente a proposta de financiamento no valor 
de 4.000.000,00€ (4 milhões de euros) num empréstimo com o prazo de 15 anos. ----------------------------  
 ----------- E é esta a nossa proposta, e estou aberta a sugestões e comentários.” ------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “é uma decisão politica; nós 
fazemos uma declaração de voto que apresentaremos e vamos entregar, mas já tinha dito e quero 
dizer, acho que o processo foi mal gerido desde o principio, que os vereadores deveriam ter sido 
envolvidos nele como foram os presidentes de juntas e considerando se este processo tivesse sido 
desenvolvido desta forma com certeza estaríamos mais unidos para deliberar estas propostas. É o que 
tenho a dizer sobre este assunto.”--------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo que “ dizer primeiro que relativamente 
à forma como o processo foi conduzido e isso já foi referido pelo Sr. Vereador Rogério Pinto, mas é 
opção de cada um conduzir como é mais conveniente. Também considero que as reuniões de câmara 
também servem para discuti-los e agendá-los, mas não posso considerar também, na minha opinião e 
vale o que vale, penso que deveria ter havido como os vereadores e representantes dos partidos na 
Assembleia Municipal uma reunião como houve com o Orçamento, deveria ter havido uma auscultação 
anterior.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dizer que é efetivamente estranho que um documento desta importância e com a relevância 
que tem para o futuro do concelho, tenha tido as versões que teve até chegar julgo eu, a esta ultima 
que nos foi enviada, não sei se tem a ver com a forma mais uma vez como este processo foi elaborado 
internamente, se tem a ver com a importância em termos de conteúdo para quem o produziu. A 
verdade é que não é normal que um documentos de 4 a 5 páginas tenha tantos enganos, alterações e 
omissões como este teve. Eu acho que era e salvo opinião em contrário, esta já é a 5.ª versão de um 
documento que nem sequer começou a ser discutido; realmente na 1.ª versão por lapso e grave, não 
estava sequer contemplado o prazo do empréstimo; depois introduziu-se o prazo e omitiu-se o quadro, 
anexo 1 e alteraram os valores das obras; depois foram retificados valores que estavam nos quadros 
que não faziam sentido pois eram dados de 2013 e nós estamos em 2015, e foram introduzidos 
valores; depois em função das minhas sugestões foi elaborado um quadro que acho que tem 
informação fundamental para a proposta em causa, mas não foram alterados os valores que estavam 
errados e nesta última versão é com agrado que vejo, e ao contrário do que foi dito, a câmara de 
Silves continua a ter uma receita muito maior apesar das alterações e diferença é tão significativa que 
não entendo como quem fez o quadro não retificou, esses valores. ------------------------------------------------   
 ----------- Nos quadros de endividamento foi introduzida, a retificação do quadro anexo 1, também foi 
feita nesta proposta e em relação a isto apenas uma nota mais; nessa mesma reunião questionei a 
proposta, fazendo referência que no final da proposta vinham referidos vários artigos relativos à Lei 



 
 

 

 

 

das Finanças Locais e eu questionei o que era, percebi quais eram os artigos e a que lei se referiam, 
mas quando se trata de um documento importante como este, deve-se ter um grande cuidado com o 
que é redigido no documento, e a minha pergunta na altura e continua a minha duvida, na proposta 
vêm vários artigos fazendo referencia à Lei 73/2013, à qual pertencem. Mas neste último um quadro 
que vem em anexo 1, vem a dizer o seguinte, que a lei 2/2007 “Lei das Finanças Locais, já ter sido 
revogada, etc” o quadro é apresentado neste sentido. No início do documento faz referência à Lei 
73/2013, no meio o documento faz referência à lei 2/2007 das Finanças Locais, e que no final da 
proposta enumera-se artigos que fazem referência a esta última ou a Lei 2/2007, que foi revogada e 
que durante muito tempo, foi considerada a Lei das Finanças Locais. Mas verifiquei que nesta ultima 
versão retiraram esse texto e bem.-------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Por isso, agradeço o esclarecimento prestado, mas mais valia terem lido antecipadamente a 
proposta do princípio ao fim e verificado que realmente existiam coisas ali que não eram 
convenientemente descritas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Posto esta introdução, tenho aqui algumas questões que queria colocar relativamente a este 
empréstimo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1.º Gostaria de saber se no âmbito da elaboração desta proposta de empréstimo a Divisão 
Financeira foi consultada ou não, para emitir algum parecer relativamente a esta proposta. ----------------  
 ----------- 2.º Também gostaria de saber, e porque estes valores são importantes num empréstimo, 
porque é este o valor do empréstimo e porque é este o período de carência, pois quando se produz 
este tipo de financiamentos colocam-nos estas questões e qual a intenção de financiamento. E porque 
é que o período de carência têm esta duração e não outra? ----------------------------------------------------------    
 ----------- 3.º Nomeadamente, que fosse explicado e que Sra. Presidente falou de obras necessárias, 
mas qual foi o critério utilizado para serem estas, porque há freguesias que não foram contempladas, 
obviamente que tudo isso foi questionado. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.º Outra informação, fosse explicado qual o critério utilizado para serem estas obras e não 
outras, se já existem locais pertencentes às uniões que não foram contempladas, se lá já existem 
obras. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5.ª Se estes projetos estão orçamentados, e o valor que supostamente vai ser gasto, se 
estamos a falar de valores próximos ao que consta da orçamentação das obras ou se não. ----------------  
 ----------- 6.ª Gostaria também de saber, quais são as obras que aqui estão referidas e que poderão ser 
candidatadas a fundos comunitários; se têm intenção de candidatar algumas, quais são e se pode 
explicar um pouco o valor do financiamento e a inclusão de outras obras nesse rol aí a presentado. ----  
 ----------- 7.ª E por último, saber se já estão identificados os bancos a serem consultados.” -----------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo “obrigada pelas questões, e esclareço que a 
Divisão Financeira foi consultada e foi com essa consulta que se elaborou esta proposta, quer no valor 
quer no prazo aqui definido. Para o prazo e subsequente valor, bem como para o período de carência, 
foi feito o estudo do que seria mais adequado para liquidarmos este empréstimo, para que fosse 
adequado e para que fosse superado pela câmara, para que fosse realista e adequado às 
necessidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Porquê estas obras e não outras? Aquando das presidências abertas, no final de 2013, este 
executivo auscultou a população, coletividades e presidentes das juntas, e verificou as necessidades e 
daí hierarquizamos o que era mais importante fazer em cada freguesia. ------------------------------------------  
 ----------- Depois, tentou-se ver e fazendo referência ao Quadro 2020, a forma que se pode candidatar 
estas obras, que já têm quantificação real dos custos, foram feitas avaliações e projetos e a maior 
parte já tem projetos de especialidades para que se possa candidatar ao projeto 2020, e se formos 
contemplados até poderemos não utilizar parte deste empréstimo. -------------------------------------------------  
 ----------- Algumas obras que não estão aí contempladas, é porque estão nas contas do financiamento 
da câmara e já propostas no orçamento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ----------- Em relação aos bancos será feita uma consulta a todos e claro que vamos escolher o que nos 
der melhores condições como é óbvio. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação às versões poderá ter razão, mas aqui o que se pretende são os valores e a 
amortização dos mesmos e nós estamos a diminuir uma divida que nos foi deixada no valor de 12 
milhões de euros e isso é que é importante e estamos a propor este valor de 4.000.000,00€ (4 milhões 
de euros) num prazo de 15 anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Lei nas Finanças Locais (7/2007), é aplicada muitas vezes remetendo para a Lei 73/2013 
que é esta a utilizada na terminologia jurídica, mas refere-se à mesma lei. --------------------------------------   



 
 

 

 

 

 ----------- É isto que nós propomos e teremos de escolher aquelas que tenham possibilidade de 
financiamento.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Vereador Mário Godinho tomou a palavra referindo que “eu tive 28 anos como Presidente 
na Junta de Freguesia de Silves, e durante esse período foram feitos vários empréstimos e o que 
posso aqui dizer foi que nunca fui auscultado como Presidente de junta e/ou como membro da 
Assembleia Municipal. O meu grupo nunca foi ouvido num único empréstimo que a câmara contraiu 
num espaço de 28 anos e se o meu não foi os outros também não, seguramente, e logo aí acho que 
tivemos um ganho; nós conseguimos ouvir os presidentes de juntas, eles que estão mais perto das 
populações e nos disseram o que era mais importante para as freguesias e como a presidente disse e 
muito bem, há freguesias que estão menos contempladas aqui, mas estão no orçamento da câmara, 
como é o caso da freguesia de Tunes com o Polidesportivo, de Alcantarilha  
com a estrada junto ao parque de campismo. Acho que é uma oportunidade para o concelho e para as 
freguesias de acabarmos com situações pontuais, que os presidentes de juntas e populações sabem 
que são necessárias e estão comtempladas neste empréstimo.” ----------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo que “acredito que o que o Sr. Vice-
Presidente está é dizer a verdade mas voltamos ao mesmo. Não parece que tivesse sido da melhor 
forma e estes assuntos requerem o consenso generalizado das pessoas que devem ser ouvidas e 
ainda bem que agora o foram. A minha opinião seria diferente, é a opção de cada um.  ---------------------  
 ----------- Em relação ao que a presidente disse, quando questionei da Divisão Financeira se tinham 
sido ouvidos e se eles deram aval a este empréstimo e montante, é que olhando para os quadros que 
vêm propostos eu tenho alguma dificuldade em compreender a necessidade deste empréstimo, os 
dados não argumentam a necessidade deste para execução das obras nem que seja este o montante 
necessário. Poderá haver outras razões aqui não referidas, mas a leitura dos quadros que faço é que 
se houve capacidade por parte da autarquia de fazer os pagamentos que em 2014 fez das dividas que 
foram herdadas, mostra efetivamente o contrário, que existe folga suficiente para estas obras sem que 
haja necessidade de recorrer a um empréstimo neste montante. Fiz contas por alto, mas daquilo que 
vem nos quadros foram pagos em 2014 um passivo financeiro à Viga D’ouro no valor de 5 milhões de 
euros e ao que me parece a câmara teve capacidade para fazer essa amortização.” -------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra esclarecendo que “o que tem que referir aqui é que o 
pagamento ainda está a ser feito, e vai continuar com as amortizações que têm que ser feitas até 
2017. Para continuar a fazer o pagamento das dívidas necessitamos deste valor. As outras obras 
estão contempladas no orçamento e serão pagas com o financiamento da câmara e a folga que 
poderá ver aí já está cabimentada no orçamento de 2015 e algumas terão continuidade em 2016. Por 
isso é necessário ter em conta e saberá melhor do que eu, isto é a sua área, de que é uma proposta 
de amortização até 2017. Eventualmente, este valor de financiamento poderá não ser utilizado e para 
não haver prolongamento na espera das necessidades da população, proponho estes investimentos e 
este valor.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina retomou a palavra referindo que “a minha apreciação e que 
deveria ser a mesma da Divisão Financeira de auxilio ao executivo, eu fiz a questão porque em função 
da formação que disponho, que se a Sra. Presidente me disser que para 2016/2017 dois últimos anos 
de mandato, estão previstas um conjunto avultados de obras que rondará um valor superior a este que 
estamos aqui a discutir, se calhar já faz algum sentido, mas com base nos dados aqui representados, 
aquilo que os quadros me dizem é o contrário do intuito do executivo permanente. Na minha leitura a 
câmara terá uma folga, partindo do princípio que as despesas correntes serão as mesmas, teremos 
uma folga que rondará os 7 milhões, e estamos a falar de um empréstimo de 4 milhões e pouco, logo 
temos aqui uma sobra de cerca 2.500 milhões.” -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra explicando que “ vou explicar uma coisa que se calhar 
não fui clara, perguntou-me quais eram os financiamentos, quando se candidata a um projeto que é 
financiado temos que ter esse dinheiro na totalidade e se lhe estou a dizer que praticamente todos os 
projetos estão prontos à espera de financiamento, é esse o valor que tem que estar liberto de 
encargos. Com a realidade que temos agora 2015/2016 não vai ter esse valor liberto para se 
candidatar, daí a necessidade de pedir esse dinheiro, nem que não seja utilizado, mas ele tem que 
estar dentro do que é a capacidade da câmara, para que possamos candidatar as obras, eles são 
concertantes e objetivos, nós temos que candidatar-nos com a verba total e esperemos que tenhamos 
essa folga e não precisemos de utilizar esse dinheiro. E a maior parte delas terão oportunidade de 
financiamento.” O Sr. Vereador Mário Godinho interveio reforçando que “ o financiamento é obra a 
obra.” ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina fazendo uso da palavra explicou que “é por essa razão que 
não percebo porque é que o financiamento tem de ser na totalidade das obras e prazo alargado. --------   
 -----------  A Sra. Presidente interveio referindo que “então assim não teríamos que ter discutido com 
ninguém estes assuntos. Nós falamos com os presidentes das juntas e o que não estava incluído em 
orçamento, era para incluir no empréstimo, pois teria que incluir coisas concretas para cada uma das 
freguesias.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina continua dizendo que “o que estou a dizer é que cabia à 
divisão financeira perceber e terão dados suficientes, a necessidade de uma linha de credito ou não 
neste montante” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  A Sra. Presidente retomou dizendo “eu não estou a perceber, você candidata-se, (como por 
exemplo o projeto de Alcantarilha/Pera), está pronto o projeto só falta candidatar-se à parte do parque 
das feiras que está todo prontíssimo, a candidatura é feita diretamente com o projeto e tem que ter o 
valor da obra à candidatura. Perguntou-me como estão estes projetos, já lhe disse que estão todos 
prontos para candidatura, só um ou outro é que pode estar a ser feito o projeto de especialidades. 
Vamos entregar a realização do projeto da junta de freguesia de Armação de Pêra em 2 meses, que 
não está feito o projeto mas esse vai ser adjudicado para que seja o mais rápido possível, e que vai 
ser na Escola Primária e já foi concertado com o presidente da junta. ---------------------------------------------  
 ----------- Isto é financiamento para a camara e só será utilizado na totalidade se for necessário e foi 
descriminado obra a obra.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina acrescentou que “eu não quero arranjar problemas, eu só 
estou a questionar se o montante de financiamento tem que ser este ou não, se me disser que todas 
as obras são candidatas este ano eu percebo, mas se algumas, são só para 2016, então já tenho 
alguma dificuldade em perceber e não compreendo, e penso que também deve ter sido equacionado o 
prazo do empréstimo. Penso que terá mesmo que ser este de 15 anos, penso que não há necessidade 
de perpetuar no tempo e de porventura criar ónus, a vereações que venham a seguir se não houver a 
necessidade disso.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente esclarece que “esta é a nossa proposta e independentemente de vir a 
haver ónus ou não, nós também estamos a pagar empréstimos de longas datas e que foram 
prorrogados e estamos a falar de despesas correntes como o empréstimo de 15.000.000,00 € (15 
milhões de euros) que foi para pagar dívidas e outros. -----------------------------------------------------------------   
 ----------- Isto é o que nos propomos com valores esmiuçados para as obras, que podem vir a ser 
financiadas e para tal elas têm que estar objetivamente por completo previstas no financiamento da 
câmara e poderão passar para 2016, e até podem não ser executadas ainda este ano e passarem na 
totalidade para 2016 é para garantir a realização dessas obras. E para que não haja constrangimento é 
este o valor  que se propõe e no prazo de 15 anos é para que haja uma possibilidade de folga, se for o 
caso e para coisas essenciais que não constam só destas obras.” -------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho referiu que “em relação aos anos de empréstimo é em função 
do tempo útil dos investimentos, por exemplo no caso do campo do Messinense o prazo é de 10 anos, 
e o de Armação de Pêra é de 80 anos isto são só exemplos, não sei se me fiz perceber.” ------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina continuou dizendo que “ assim parece-me que de acordo com 
o que foi dito, o prazo do empréstimo está mal definido.” --------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente conclui que “o que se propõe é este valor que aqui está e a 15 anos, para 
que seja exequível, para que não se ande sempre com a corda ao pescoço atendendo a situação 
financeira que se vive, devido às obras que estão ai definidas e ponho o assunto à votação. --------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, dois 
votos contra dos Srs. Vereadores do PSD, e abstenção dos membros do PS solicitar à Assembleia 
Municipal autorização prévia para a realização dos investimentos propostos, bem como que os 
mesmos sejam financiados até ao limite de 4.390.010.44€ (quatro milhões, trezentos e noventa mil, 
dez euros e quarenta e quatro cêntimos), devendo ser contratada linha de crédito/empréstimo por um 
prazo de 15 anos, com um período de carência de 2 anos e amortização em prestações constantes, 
salvaguardando-se o cumprimento da regra de que em nenhum ano as amortizações possam ser 
inferiores a 80% (oitenta por cento) da média das amortizações. ---------------------------------------------------   
 -----------  O presente pedido de autorização deverá ser acompanhado de informação sobre as 
condições praticadas em pelo menos três instituições autorizadas por lei a conceder crédito, bem como 
mapa demostrativo da capacidade de endividamento do Município. ------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto entregou a seguinte Declaração de Voto da bancada do 
PSD: ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ----------- -------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO ----------------------------------------------------------  
 ----------- “Após análise da Autorização de Linha de Crédito para Investimento - Empréstimo, 
não podem os eleitos pelo PPD/PSD deixar de tecer uma série de comentários.  -------------------  
 ---------- Da informação facultada que suporta o pedido de empréstimo, no valor de 4.390.010€, 
verificamos que o Município de Silves vive dias de algum desafogo financeiro, desafogo 
este que, ao que parece, já vem de anos anteriores à entrada em funções deste executi vo 
CDU. Verificamos que existiram uma série de trabalhos, reuniões e acordos com várias 
instituições financeiras, que também começaram muito antes deste executivo CDU iniciar 
funções, senão vejamos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Todo o plano de pagamentos em curso não advém de um sub lime rasgo de 
gestão autárquica deste executivo CDU, mas sim da continuidade de trabalhos iniciados por 
outros, plano este que efetivamente levará ao pagamento de uma parte substancial da 
dívida deste Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relembrar que, se hoje o Município de Silves apresenta capacidade de 
endividamento, como é referido no pedido de endividamento com valores tão expressivos, 
também vem do trabalho de rigor e de contenção das contas públicas que ocorreu no 
mandato PSD de 2009- 2013, o qual foi ainda reforçado após a entrada em vigor da Lei N.° 
8/2012, de 21 de Fevereiro, a Lei dos Compromissos que tantos constrangimentos criou à 
gestão do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- Todo este trabalho iniciado no mandato PSD de 2009 -2013 e que parece ter 
sido continuado neste mandato CDU de 2014-2017 leva a que o Município de Silves possa ter 
uma considerável capacidade de endividamento. ----------------------------------------------------------  
 ---------- Saudamos, assim, de uma forma geral, a proposta de investimentos apresentada, 
que dá resposta a algumas das solicitações que as populações deste concelho justamente 
reclamam. Porém, não podemos deixar de nos admirar com a mesma, pois estamos em crer 
que a proposta de investimentos apresentada é desequilibrada, apresenta algumas obras 
que ainda que importantes não serão priori tárias e não acautela mui tos dos anseios  
desde há muito acalentados pela população. Senão vejamos.  ---------------------------------------  
 --------- Cerca de 70% do total de investimento será feito nas freguesias de São Bartolomeu 
de Messines e de Silves, estas duas freguesias comportam 52,3% da população 
residente do concelho. Se retirarmos a freguesia de Armação de Pêra, que representa 
cerca de 13,2% dos residentes e que terá um valor de investimento de 17,9%, restam -
nos as freguesias de São Marcos da Serra e as Uniões de freguesias de Algoz-Tunes e 
Alcantari lha-Pêra, onde temos cerca de 34,4% dos residentes e onde haverá somente 
11,9% do investimento. 
 --------- Sabemos que as freguesias de São Bartolomeu de Messines, Silves e Armação 
de Pêra são as mais populosas e têm características muito próprias, pelo facto de urna 
delas ser sede do concelho e outra um importante destino turístico. Mas considerar 
somente 11,9% do total do investimento para as restantes freguesias e não considerar 
qualquer valor de investimento para Tunes e Pêra demonstra que o actual executivo 
CDU desconhece o que pretendem os hab itantes do nosso concelho. Ou então vem pôr 
a nu uma total falta de ideias ou de uma verdadeira estratégia que promova um 
desenvolvimento harmonioso e sustentável deste concelho. --------------------------------------------  
 --------- Assim, como já foi referido em relação a outros temas, não conseguimos 
vislumbrar neste elencar de obras uma intenção de fundo, uma estratégia. Trata

-
se de 

um conjunto de obras avulsas e para grande parte delas não existem, que se conheça, 
projectos, orçamentos e até mesmo localização para a obra apresentada. Não se 
compreende como chega este executivo CDU a valores de obras apresentados, como 
no caso da sede da Junta de Freguesia de Armação de Pêra em que não ex is te  
loca l  ou  pro jecto  e  é  apresen tada  uma verba de 340.000,00€. ---------------------------------  
 ---------- É apresentado um valor de 191.779€ para a Requalificação do Parque Urbano 
Nascente em Armação de Pêra com uns milhares de m

2
 e, no caso da pavimentação de 

um troço de arruamento de cerca de 1.80m no Algoz, está orçamentado o valor de 
229.500€. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 --------- Como já referimos, todas as obras apresentadas são importantes.  A questão 
que se deverá levantar é se serão prioritárias, se não haverá em todas as freguesias e 
no concelho obras pelas quais os nossos munícipes mais anseiam e que irão de 
encontro às necessidades mais básicas e permanentes. Sabemos que as escolhas são 
de quem está no executivo, mas não temos que concordar com elas. ---------------------------  
 --------- Não será prioritário em Silves a requalificação dos Bairros Sancho I, na Caixa 
de Água e SAAL, sabendo que já existem projectos para estas requalificações ou quiçá a 
aquisição da Fábrica do Inglês e do Espólio do Museu da Cortiça? -------------------------------  
 --------- Não será priori tário em Messines a recuperação da Zona antiga de Messines 
ou o aumento da rede de abastecimento de água à Zimbreira?  --------------------------------  
 --------- Não será prioritário em Armação de Pêra a recuperação do Antigo Casino de 
Armação de Pêra e a requalificação do apoio de praia "João Gato" ou a requalificação da 
Fortaleza e do antigo posto da GNR, sabendo que já existem projetos para estas 
requalificações?” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- A Sra. Presidente interveio dizendo que  “face a sua declaração de voto tenho que 
dizer, quando refere o estudo que foi feito questiono como é que os executivos anteriores 
nomeadamente PSD, porque eu pedi cálculos do que foi feito e sabe qual foi a freguesia 
em que houve maior investimento ao longo desses anos todos? Foi Armação de Pêra. 
Deve ter em conta e quantificar o número de pessoas em cada freguesia, como é o caso 
dos investimentos para Tunes, Algoz e Alcantarilha, não só comparar os valores investidos 
e percentagens. O que levantou em relação as obras que estão aqui numeradas são as 
que vão ser feitas com este empréstimo, o que não quer dizer que o executivo não vá 
fazer mais nada, o que se refere, são obras que não estão contempladas no financiamento 
da câmara. Eu lamento que venha falar de estradas quando deixou cair no  PO 21, a 
possibilidade de financiamento de estradas em 2007-2013, nomeadamente as estradas 
que referiu na declaração de voto. Eu agradeço esse estudo que fez, mas aqui o que está 
espelhado são as obras deste empréstimo e não o trabalho do executivo. Sabe uma coisa, 
enquanto vereadora não permanente e foi uma das questões que não me foram 
respondidas; havia um empréstimo que nunca me foi respondido o qual tinha como título 
“Frente do Palácio da Justiça”, está feito? O empréstimo está praticamente pago e onde 
está o dinheiro? E a contração do empréstimo de 15 milhões que foi para pagar despesas 
correntes, que ainda estamos a pagar, agradeço muito a vossa presença e só peço que 
tenha consciência”. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – RESCISÃO POR MÚTUO ACORDO. --------------------------------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Margarida Jesus Nascimento Louzeiro Silva. -------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Recursos Humanos, Proposta, Minuta de Acordo de 
Cessação do Contrato de Trabalho, Cabimento Declaração o de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a celebração do acordo de cessação do 
contrato de trabalho tendo em vista a extinção do posto de trabalho, mandatando a Sra. Presidente a 
sua outorga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – RELATÓRIO FINAL - OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR LOCAÇÃO 
FINANCEIRA (LEASING) DO FORNECIMENTO DE VIATURAS PARA RECOLHA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente relatório final e tabela de prestações, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter o presente à Assembleia Municipal 
autorizar a celebração do contrato.-------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO 
PROCEDIMENTO CONCURSAL - 3 - ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ATIVIDADE DE 
ANIMADOR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Recursos Humanos e Calendarização, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a prossecução do procedimento 
concursal nos termos da informação e a sua remessa à Assembleia Municipal para os devidos efeitos.  



 
 

 

 

 

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO 
PROCEDIMENTO CONCURSAL - 6 - ASSISTENTE OPERACIONAIS NA ÁREA DE ATIVIDADE DE 
AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Recursos Humanos e Calendarização, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a prossecução do procedimento 
concursal nos termos da informação e a sua remessa à Assembleia Municipal para os devidos efeitos.  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "BEACH COLOR PARTY", A REALIZAR-SE DIA 30 
DE MAIO NA ZONA DA LOTA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA, ENTRE AS 15H ÀS 22H. -------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação de Estudantes da Escola Secundária de Silves. -----------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do seu pagamento, de acordo com o constante do art.º 7.º do Regulamento Municipal de 
Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DA LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 
PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "BEACH COLOR PARTY", A REALIZAR-SE 
DIA 30 DE MAIO NA ZONA DA LOTA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -------------------------------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Associação de Estudantes da Escola Secundária de Silves. -----------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada. Isentando a 
requerente do seu pagamento, de acordo com o constante do art.º 7.º do Regulamento Municipal de 
Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "SMACK - SILVES MAIS ARTE E CULTURA 2015", A 
REALIZAR-SE DIAS 4 E 5 DE JULHO, NA ZONA DA FORTALEZA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA, ENTRE 
AS 08H30 ÀS 00H30. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve (APEXA). --------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada. Isentando a 
requerente do seu pagamento, de acordo com o constante do art.º 7.º do Regulamento Municipal de 
Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DA LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 
PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "SMACK - SILVES MAIS ARTE E CULTURA 
2015", A REALIZAR-SE DIAS 4 E 5 DE JULHO, NA ZONA DA FORTALEZA, EM ARMAÇÃO DE 
PÊRA ---  
 ----------- REQUERENTE: Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve (APEXA). --------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada. Isentando a 
requerente do seu pagamento, de acordo com o constante do art.º 7.º do Regulamento Municipal de 
Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PREÇOS DE ARTIGO MERCHANDISING. -----------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor do Turismo, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, provar a proposta de preços de venda dos artigos 
nos termos e condições da informação. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – DIREITO DE OPOSIÇÃO - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO NO ANO DE 2014. -------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente Relatório de Avaliação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra expondo que “não posso aceitar o teor 
deste relatório, não posso aceitar o mesmo na sua globalidade, mesmo no seu espirito, nem na sua 
letra corresponde ao que se têm passado. Aliás, considero uma afronta aos direitos da vereação não 
permanente; a maioria das informações prestadas não são conclusivas, não esclarecem nem são 
prestadas atempadamente, que sirva de exemplo que continuo à espera das informações pedidas 
sobre os parques de caravanismo, os contadores da água, sobre os valor dos mesmos, que até ao 
presente nada foi respondido e continuam a não responder. Tenho-as bem presente e digo de viva 
voz, informações que foram pedidas a de 15 abril e, 25 de março de 2015 que não foram respondidas. 
Logo, a forma que é utilizada, na minha opinião, o que conta é a minha opinião, é responder. Tem 
havido uma preocupação de não agendar propostas da vereação não permanente e como tal, tomo 
conhecimento do relatório mas não acompanho o que ai está referido, as palavras, teoricamente, 
respeito, mas não tem encontrado eco e repito na minha interpretação no teor deste relatório.” -----------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio referindo que “em relação a este documento que é 
o vosso relatório, do executivo permanente, eu remeto para as atas o que temos colocado e a forma 
como os assuntos foram tratados, que poderia ter havido mais abertura e uma interligação politica e 
nós fomos colocados a margem. Por exemplo, a situação do empréstimo e podíamos ter participado e 
sido chamados como no orçamento.”----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra referiu que “eu gostaria de dizer que a minha 
experiencia da politica efetivamente foram 4 anos de vereação não permanente e agora como 
presidente e este é o termo de comparação que tenho, e isto terá o valor que terá e cada um fará a 
interpretações que entender, não tenho 20 anos de experiência, mas comparando as informações que 
eram facultadas quando estava na vereação não permanente e agora, que são feitas no imediato, de 
semana a semana, há o cuidado de ter sempre a copia dos pontos constantes do antes da ordem do 
dia com as questões levantadas devidamente assinaladas, com todas as questões levantadas e como 
as respetivas respostas dadas de uma semana para outra, custa-me que haja dificuldades em 
reconhecer este trabalho meritório de quem o faz e que dá resposta a todas as solicitações colocadas. 
Convém fazer referência que existe solicitações da vereação de carater operacional que tem a ver com 
a disponibilidade dos nossos operacionais para executar as mesmas; daí haver repetição ao longo de 
várias atas relativamente a situações que tem a ver com a execução de trabalhos que se justificam 
com a falta de operacionais. No entanto elas são repetidas consecutivamente. Agora as outras 
questões que são levantadas, são respondidas no imediato, foi ainda feito em 2014 um CD em que se 
teve em conta todas as questões de 2014 e final 2013 e se respondeu a todas as questões, todas 
mesmo. Sugeria aos vereadores que fizessem a interceção com as das questões da ordem do dia e 
das respostas que estão no cd. E terem oportunidade de lerem essas informações. --------------------------  
 ----------- Quanto à discussão da linha de crédito e havendo reuniões semanais, penso que a discussão 
que tem sido levantada, deve ser discutida nessas mesmas reuniões, por isso é que temos um ponto, 
antes da ordem do dia e temos as informações onde podemos proceder a essas mesmas discussões. 
Neste caso concreto, refiro-me aquando de solicitações específicas como, nomeadamente, a 
autorização desta linha de crédito, que já foi referência à cerca de um mês, e a mesma foi levantada 
em todas as reuniões sem que houvessem propostas da vossa parte. Estamos aqui os sete e é com os 
sete que as devemos discutir e claro numa reunião de câmara. -----------------------------------------------------  
 ----------- Enquanto vereadora não permanente as solicitações que tive para além das reuniões de 
câmara, foram uma única vez para discussão do orçamente que não passou e nas reuniões da 
comissão de trânsito e estou a falar da minha experiencia de quatro anos. Atendendo a quem já esteve 
no executivo permanente, estranho que fale de abertura política, pois todos os pontos que têm aqui 
colocado, que aqui têm sido trazidos a discussão são reencaminhados para outras reuniões, é isso 
que tem sido feito nomeadamente e concretizando e para que não seja abstrato, refiro-me ao ponto 
que fez referencia a esta linha de crédito. Esta foi discutida com a vereação, juntas e coletividades, e é 
óbvio que cada um pode ter a sua opinião, no entanto, na minha opinião, esta rapidez de dar respostas 
concretas deveria ter o seu reconhecimento.” -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís tomou a palavra mencionando que “não tenho quatro 
anos como vereadora não permanente, mas quando vim para vereadora permanente, dei-me ao 
trabalho e acho que é isso que deve ser feito, de ler as atas destes últimos quatro anos, todas as atas 
sem exceção e se a Sra. Presidente lhe custa ouvir o que se diz, a mim que tive o trabalho de ler todas 
sem exceção, fico espantada com o que tenho ouvido e acho alguma piada, sem ter piada nenhuma, 
que se fala em respostas de vereação quando eu constatei que durante quatro anos a Sra. Vereadora 



 
 

 

 

 

Rosa Palma fez a mesma questão todas as reuniões e que durante quatro anos não obteve resposta, 
nomeadamente sobre a obra em frente ao tribunal que foi alvo de um empréstimo, gasto o dinheiro e 
contínua por fazer.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar por unanimidade, tomar conhecimento e remeter à Assembleia 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º9 -------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com 3 votos a favor do executivo permanente, aprovar a 
proposta de alteração ao orçamento. Os Srs. Vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. -----------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 
6. ---------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, por maioria, com 3 votos a favor do executivo 
permanente, aprovar a proposta de alteração ao orçamento. Os Srs. Vereadores do PS e do PSD 
abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – LADO B COM DIOGO PIÇARRA - COBRANÇA DE INGRESSOS. ----------  
 ----------- Presente informação do setor da Programação Cultural, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o preço proposto nos termos e condições 
da informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PERSU 2020 / PLANOS DE AÇÃO - ESTRUTURA E METEDOLOGIA - 
ENVIO DE INFORMAÇÃO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão dos Serviços Urbanos e Ambiente, Plano de Ação, e-mails, 
Despacho n.º 3350/2015 (Diário da República) e Proposta de Estrutura, de que se anexam fotocópia e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -----------  A Sra. Presidente tomou a palavra começando por dizer que “espero que tenham lido a 
documentação que foi enviada aos Srs. Vereadores com a Ordem de Trabalhos desta reunião. Esta 
informação tem a ver com o Plano Estratégico de Apoio ao Cumprimento das Metas Estabelecidas no 
PERSU 2020 e o Município propõe-se a atingir determinados objetivos constantes do mesmo, como 
melhorar em termos de reciclagem de resíduos sólidos urbanos, que é realmente um problema a ser 
melhorado e é sobre isto que verte esta documentação, efetuar alguns melhoramentos por forma a 
estarmos em condições de nos candidatarmos ao PERSU 2020.” --------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo que “ acho que deve haver um 
esforço da nossa parte para que tudo o que venha a ser produzido, seja melhor que em anos 
anteriores, independentemente de quando a informação chega, acho que o executivo permanente 
deve ir melhorando no sentido de que a informação seja mais completa, seja em qualidade e em 
tempo útil, e cabe a nós fazer esse esforço e esta pequena introdução tem a ver com este ponto.  ------  
 ----------- Eu por exemplo nunca tinha ouvido falar deste programa e pelo que percebi foi um plano 
estratégico de apoio, desenvolvido pelo município, porventura já vindo a ser preparado há algum 
tempo. Penso que aquando das informações numa das reuniões de câmara, se deveria ter feito 
referência a este plano, que parece ser importante ao nível de investimentos realizados neste ano e no 
próximo, por essa razão, todo o executivo deveria ter conhecimento, sendo que até poderíamos ter 
dado algum contributo para a sua elaboração. A informação, pelo menos deveria ter sido dada e jugo 
que não o foi. Este executivo também não nos informou, de que este plano estratégico já teria sido 
aprovado na reunião de câmara, e eu esperava que no início da reunião de hoje, essa informação 
tivesse sido dada, porque ao que parece, e eu li no e-mail que veio junto à documentação, o qual julgo 
que foi enviado do município para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Algarve (CCDR), que faz referencia efetivamente a este plano, mas na minha opinião não o foi. Eu 
compreendo a justificação que está por trás deste email, o que não posso deixar de referir 
independentemente da justificação e envio desta comunicação, é que nós vereadores deveríamos ser 
informados e que mais não fosse ter sido pedida autorização, para que em nosso nome fosse dado 
conhecimento desta aprovação e que ainda não o foi, por isso o assunto ter vindo aqui hoje a reunião. 
Esse email foi enviado a 28 de abril do corrente, e tivemos reuniões de câmara no dia 29/04 e a 



 
 

 

 

 

extraordinária a 30/04 e também houve uma Assembleia Municipal no mesmo dia e em nenhum destes 
momentos nós fomos informados deste procedimento, e contínuo a dizer acho que deveríamos ter 
sido, não está em causa a aprovação do documento, nem a nossa colaboração, apesar dos tramites 
de urgência do documento, está sim, na forma como o procedimento foi feito. --------------------------------- ” 
 -----------  A Sra. Presidente tomou a palavra expondo que “relativamente ao que diz, as metas 
propostas, não foram propostas por nós, foram por cada uma das entidades que tem a 
responsabilidade da recolha seletiva e para estabelecer essas mesmas metas, nós tivemos que 
apresentar algo e essa correspondência veio em tempo limite e por isso, foi da forma que foi, eu 
também não concordo que o seja desta forma, mas a troca de emails foi feita no último dia entre a 
entidade responsável, connosco. As metas que estão aqui na proposta foi a que nós propusemos 
atingir, para que depois a entidade, neste caso concreto a Algar (Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos, SA) possa atingir as percentagens, a que se propõe o despacho normativo 
3350/2015, para dar cumprimento ao que foi publicado a 1 de abril 2015, e como podem ver, os 
timings foram sempre muito curtos, mas o que está aqui, ainda não foi aceite por todos nós e pode ser 
recusado, mas nós só tivemos que avançar devido aos prazos que nos deram. --------------------------------  
 ----------- Mas, e volto a referir se for do entendimento deste executivo não ser este o plano de 
estratégia para cumprir estas metas podemos recusar, mas parecendo-me a mim e para cumprir todos 
os timings, e volto a referir com os quais não concordo, não é muito favorável que haja esse bloqueio 
quando isto não depende diretamente de nós, são metas que foram impostas pelo despacho que referi 
atrás e que todos nós municípios nos propusemos atingir, para tentar que a própria entidade 
responsável possa ela atingir as mesmas, é claro, que isso depois nos vai permitir ter algum conforto 
se nós já estivermos este plano aceite, e mais uma vez refiro que também concordo que devem ser 
feitas atempadamente, mas para que verifiquem este assunto isto veio hoje à reunião e só tinha sido 
assinada pelo vereador a 22 de maio (sexta-feira passada).” --------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Paulo Pina retomou referindo que “a minha intervenção não tem a ver com o 
conteúdo da proposta, nem a forma como o investimento foi feito, eu percebo tudo isso, o que não 
percebo, é que quer nós, quer a Assembleia Municipal, não tenha tido conhecimento da urgência que 
este assunto teria e que por isso os procedimentos não seriam os normais, penso que não haveria 
problema nenhum se numa das reuniões de câmara atrás referidas e na Assembleia, nos tivessem 
explicado aos vereadores e aos membros assembleia, o que se estava a passar, da urgência do 
assunto e que era necessário acionar este mecanismo para se ter acesso a financiamentos futuros, e 
mais uma vez digo, eu percebo tudo isso e nem se quer ponho em causa as metas, só a maneira 
como foi gerido.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou a explicar que “as coisas não funcionam num só setor, e o chefe de 
Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente chegou a 17 abril, e preparou tudo para contribuir com as 
metas impostas, eu não consigo acompanhar todos os setores, é um fato, e foi o próprio chefe da 
divisão que dirigiu o processo e quis cumprir o prazo estabelecido e só estou a par disto, porque me foi 
dado conhecimento à pouco tempo, e na altura das referidas reuniões ainda não sabia do ponto da 
situação nem dos prazos, só o soube posteriormente.” ----------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Rogério Pinto pediu para intervir “só quero dizer que, o que se passou agora 
foi bonito, a forma de humildade que teve, porque as coisas às vezes, efetivamente não funcionam 
como nós queremos e surge constrangimentos e tudo o que a Sra. Presidente acabou de dizer 
sensibilizou-me, e se fosse sempre assim com certeza, o que eu disse há pouco não teria dito, e o que 
o vereador Paulo Pina referiu vem na sequência do que estou a dizer. Para finalizar considere isto 
como um elogio.” A Sra. Presidente respondeu, “agradeço mas também não fico muito confortável, 
com a situação das datas”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o PA PERSU 2020 – Plano Estratégico de 
Apoio ao Cumprimento das Metas Estabelecidas no PERSU 2020, constante da proposta e a sua 
remessa à Assembleia Municipal, retroagindo a presente à data de 30 de abril 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 ata que foi aprovada e 
assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. ----------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

 ----------- E eu 
 ----------- _______________________________ da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo 
e assino.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 


