
 
 

 

 

 

 
  ----------------------------------------------------------- ATA Nº 23  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 1 DE JULHO DE 2015  ---------------------------------  
 ----------- Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de Silves, Edifício 
da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas dez horas e catorze minutos, a Câmara Municipal, 
sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma Câmara.  -----------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Eng.ª 
Maria Luísa 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 4.820.688,15 € (quatro milhões, oitocentos e vinte mil, seiscentos e oitenta e oito euros e 
quinze cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 596.412,38 € (quinhentos e noventa e seis 
mil, quatrocentos e doze euros e trinta e oito cêntimos ). --------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas atas.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando que: ----------------------------------------------  
 ----------- “Às pessoas presentes e aos senhores vereadores, os quais já vão estando habituados, 
informo que vou passar a ligar o gravador o qual vai ajudar posteriormente a nossa colaboradora que 
secretaria as reuniões, a transcrever com rigor as reuniões de câmara, a gravação irá durar o tempo 
necessário para ajudar à escrita caso surjam dúvidas com o que foi transcrito, após aprovação da 
minuta em reunião de câmara, a mesma será eliminada. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Passando então às informações que trago hoje, informo que desde hoje temos uma Equipa 
de Bombeiros DECIF (Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais) em São Marcos da 
Serra, local estratégico entre a Serra de Silves e a Serra de Monchique e o Sul do Alentejo. Dêmos 
início novamente a este projeto porque no ano transato sortiu efeito positivo segundo o Comandante 
da Proteção Civil de Faro, e daí repetir-se da mesma forma colocando uma das equipas DECIF 
naquele local. Quer a Corporação de Bombeiros de Silves, quer a de São Bartolomeu de Messines têm 
sempre duas equipas DECIF, e essas equipas estão localizadas nos próprios quarteis, assim 
desmobilizamos uma e colocamos estrategicamente em São Marcos da Serra, e ao mesmo tempo 
estamos a dar utilidade àquele espaço, que vai permitir uma intervenção imediata. ---------------------------  
 -----------  Estive hoje com o comandante dos Bombeiros de Silves: Luís Simões, ele apresentou-me 
toda a equipa, a qual está preparada para qualquer intervenção, quer em acidentes de estrada, quer 
em qualquer outro tipo de intervenção e até mesmo no apoio à população local. ------------------------------   
 ----------- Esta equipa tem um propósito e penso que temos que começar a pensar no futuro, em 
colocarmos ali uma extensão da corporação de bombeiros, porque efetivamente a corporação está a 
18 km´s de distância daquele local, assim cria-se uma estrutura como a que existe da cooperação de 
Bombeiros de Silves, em Alcantarilha. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outra informação que tenho para vos dar, é de que ontem tivemos na Comissão de 
Coordenação Desenvolvimento Regional (CCDR), para fazer o balanço do PO21, infelizmente como 
vocês sabem quando este executivo permanente tomou posse não havia nenhuma candidatura por 
parte do anterior executivo neste programa, eramos o único município (em 16 município) que não 
tínhamos qualquer tipo de financiamento no PO21 e como se sabe também este compreendeu 
2007/2013 mas como havia ainda dinheiro dentro do PO21 pediu-se aos municípios que fossem 
reforçadas algumas verbas de melhoramento no que tinha sido feito em obras, como da nossa parte 
não havia obras, apelamos para obras que queríamos fazer de novo, posso vos dizer que ainda 
conseguimos ir buscar financiamento da estrada que vai Vale Fuzeiros para o Centro de Reprodução 
dos Linces Ibéricos, à partida já temos financiamento, agora falta-nos fazer a contratação com a 
empresa para que a obra seja feita e concluída; o balanço em termos gerais apresentado pela CCDR 



 
 

 

 

 

(Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve) que é feito é de um saldo 
positivo em concretização ou quase concretização em cerca de 85%.---------------------------------------------  
 ----------- Pedem-nos também da União Europeia, que haja um maior acompanhamento e 
concretização daquilo que são as obras financiadas, estavam lá membros da comunidade europeia e 
que apelavam que no próximo projeto Portugal 2020, esse acompanhamento continue a ser feito e que 
não haja bloqueio por parte das entidades que dependem da Administração Central, porque há muita 
coisa que está dependente dela e que depois se vem refletir em atrasos. ----------------------------------------  
 ----------- Por vezes a não concretização não está dependente da entidade financiada, mas sim das 
entidades que têm que dar o aval positivo e isto é constrangedor porque está tudo feito, e estamos à 
espera do aval da respetiva entidade por vezes 1 a 3 meses e pode ter consequências no atraso de 
procedimentos concursais, com empreitadas e afins, no entanto faz-se um balanço positivo e a 
concretização quase chega aos 50% e os outros 35% estão em fase de concretização, e  deverão ser 
apresentados no relatório a sua concretização final. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Informo, que inicia hoje a 2:º fase do orçamento participativo, a qual decorre até 31 de julho, 
os munícipes podem participar através do preenchimento do inquérito nas juntas de freguesia ou via 
on-line. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Também informo que as reuniões com as coletividades e com as direções das escolas dos 
agrupamentos serão feitas nesta próxima semana, para a participação no Orçamento Participativo”. ----   
 ----------- Não tendo nada mais a informar, passo a palavra ao Sr. Vice Presidente”. --------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho, tomou a palavra informando que “os calceteiros encontram-se 
em São Marcos Serra, os pedreiros em Silves e Alcantarilha-Perâ, o betuminoso em São Bartolomeu 
de Messines, os carpinteiros estão no edifício da Câmara, na recuperação/manutenção de portas e 
janelas, em termos do concelho continua a lavagem dos moloks pelos nossos serviços e dos 
contentores pela empresa contratada, os limpa bermas, um está na freguesia de Alcantarilha/Pera e o 
outro na Estação Silves”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís fazendo uso da palavra passou a informar:-----------------  
 ----------- “1.ª - Pelo segundo ano consecutivo, e depois do assinalável impacto e sucesso da primeira 
edição em 2014, o Município volta a promover no Castelo o ciclo de eventos de promoção turístico-
cultural da cidade/concelho: “Sunset Secrets – Quintas do Castelo” que começarão amanhã dia 2 de 
julho e finalizarão a 27 de agosto, entre as 18h30 e as 23h00.------------------------------------------------------- 
 ----------- Assim, o programa para esta quinta-feira contará com um concerto de Genoveva Faísca Trio 
(voz, piano e guitarra), sabendo que a partir das 19h00 haverá massagens de relaxamento, 
demonstrações gastronómicas e ao final da noite dança oriental. ---------------------------------------------------  
 ----------- 2.ª - Nos dias 4 e 5 de julho, Armação de Pêra será Palco do Festival Smack’15. A iniciativa é 
promovida pela APEXA – Associação de apoio à Pessoa Excecional do Algarve e conta com Apoio do 
Município, a mesma pretende divulgar e apoiar o trabalho cultural e artístico de todo o país e, em 
especial, do Algarve, para que os artistas tenham oportunidade de darem a conhecer o seu trabalho”. -  
 -----------  3.ª No próximo dia 4 de julho, no jardim municipal em São Bartolomeu de Messines, realiza-
se a II Noite Branca organizada pelos moradores da Vilarinha e da Junta de Freguesia de Messines. 
Trata-se de um convívio em que todos os participantes vestem roupa branca e partilham a refeição que 
cada um tem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.ª – Abre a público na Biblioteca Municipal de Silves esta 6.ª Feira (3 julho) a exposição 
fotográfica “Atmosferas” que estará patente até ao dia 31 de julho e cujos trabalhos são da autoria de 
Bruno Gonçalves. Esta é mais uma ação inserida na rúbrica: “Talentos da Comunidade”.-- -----------------  
 ----------- 5.ª – Hoje inicia a 2.ª fase do orçamento participativo, a qual decorre até dia 31 de julho, os 
municípie que não participaram, com a sua opinião, nas sessões públicas realizadas em maio nas 
diversas freguesias, poderão agora fazê-lo através do inquérito on-line no site da Câmara Municipal de 
Silves e em papel nas Juntas ou Uniões de Freguesia e Serviços de Atendimento da Câmara Municipal 
de Silves”, como já foi referido pela Sra. Presidente.  -------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo que “passo a entregar, as trocas de email que 
tivemos com os familiares das pessoas envolvidas no acidente de Armação de Pêra, penso que a 
escolha do pagamento no final do ano será a melhor solução, claro atendendo às despesas realizadas 
no melhoramento da qualidade de vida dos intervenientes se for também esse o vosso entendimento. 
Parece-nos a nós que seja a forma mais viável e correta e parece-nos que a família também estará de 
acordo, e se assim for, vamos pagar no ano seguinte, as despesas apresentadas em relação ao ano 
transato. Avaliem toda a situação e falamos na próxima reunião”. --------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente passou a entregar os pedidos de esclarecimento da vereação não 
permanente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------1 — Atividades de Verão para jovens portadores de deficiência Vide relatório em anexo.----- 
---------2 Acidente na Via Pública (Armação de Pêra) - Vide cópia da correspondência trocada 
em anexo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------3 Pedido de Parecer à CCDR (secretariado das reuniões de câmara) ---------------------------
- ----------Salientamos que temos vindo a insistir por telefone e pessoalmente junto dos 
responsáveis da CCDR Algarve no sentido dos mesmos apressarem a emissão do 
respetivo parecer jurídico. Justificam o atraso na resposta com a insufic iência de recursos 
humanos, referindo que somente dispõem de 3 juristas (um — ocupa-se de processos de 
contraordenações, outro — ocupa-se da produção de pareceres sobre gestão de pessoal, 
enquanto o terceiro se encontra adstrito aos municípios). ------------------------------------------------ 
 ----------- Ainda, foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 29 de junho de 2015, o 
valor dos fundos disponíveis é de 883.731,12 € (oitocentos e oitenta e três mil e setecentos e trinta um 
euros e onze cêntimos) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que, “ em relação ao assunto dos 
oleões, qual o ponto da situação, ainda não os vejo espalhados pelo concelho. --------------------------------  
 -----------  Em relação às bermas, sei que há dois tratores para tratar delas mas quero dizer que há 
muitos locais e estradas estreitas que costumo passar e continuam com muito pasto dos dois lados da 
via, e isto claro sem por em causa as prioridades existentes, mas gostaria que tivessem atenção a 
estas situações.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outra questão é de que estamos no verão e muitos contentores fora das zonas urbanas 
continuam sem tampa e alguns moloks mais pequenos nas zonas urbanas também estão sem tampa. -  
 ----------- Em relação ao Vale do Olival, neste momento tem rega automática e tenho ouvido as 
pessoas a comentar que tem muito pasto e que não é próprio para as aves que lá estão e 
nomeadamente a segurança do acesso que se faz pela ponte. O que está em causa é o que as 
pessoas vão comentando, que aquele local parece que está abandonado, e não estou a por em causa 
o projeto”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho retomou a palavra referindo que “o projeto do Vale o Olival, 
tem algumas correções a serem feitas e que se iráiniciar o procedimento para os mesmos”. ---------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, retomou e questionou “a situação da vegetação, façam a 
limpeza, porque a vegetação já esta grande ”. O Sr. Vereador Mário Godinho referiu que “o nosso 
técnico Eng.º João Garcia tem lá estado a acompanhar a situação, pois houve um problema na rega, 
mas já está resolvido.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra referindo que “relativamente à obra do Vale do Olival, a 
mesma não contemplava os resguardos na avenida e as plantas endémicas daquele local, não ter a 
devida identificação; primeiro o que vai ser feito, é a execução da proteção do caminho da margem em 
outro lado, a sinalética adicional, introdução de telas para controlo de infestantes e pavimento na 
avenida da beira-mar para concluir a obra na zona do mini-golf. ----------------------------------------------------  
 ----------- Isto é o que ainda vai ser incluído na obra, porque foram constatadas estas situações, 
posteriormente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente aos oleões recordo-me de ainda como vereadora não permanente e não por 
culpa de quem cá esteve, mas por obrigação, também deveríamos ter colocado oleões , mas tal não 
foi feito e na altura só São Bartolomeu de Messines os teve e foi porque os mesmos foram colocados 
pelo Presidente da Junta e estou-me a referir ao ano de 2010. ------------------------------------------------------  
 ----------- Chegou-se a abrir concursos que tiveram algumas alterações relativamente aquilo que seria o 
valor que a empresa iria beneficiar, mas ficaram vazios, atendendo a isso, apenas houve, um concurso 
com este executivo nesse sentido, no qual nem colocamos a verba para o município, mas também 
ficou vazio.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Perante esta situação o que se resolveu fazer, foi de sermos nós a colocar, pois  os mesmos 
são oleões que são obrigatórios por lei (15 unidades), já temos o procedimento e já foram adquiridos. -  
 ----------- As tampas pequenas dos moloks, estão a ser corrigidas e estranho que ainda haja falta em 
Armação de Pêra, pois foi lá que começamos mas pode acontecer e por isso vamos verificar essa 
situação”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto, tomou a palavra dizendo que “relativamente ao 
pedido de parecer da CCDR, o que diz na informação que nos entregaram, não é o que solicitamos 
que era enviarem um novo ofício, porque 6 meses passados pensamos que já é muito tempo para 
obtermos um parecer, sobre a legalidade da situação da secretaria”. ----------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente, respondeu que “por acaso ontem estive na CCDR e o Vice-Presidente 
referiu e falou-me em prioridades dos assuntos, mas claro que isso não invalida o envio de um ofício 
que será feito”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra questionando “em relação às pessoas 
portadoras de deficiências, estava a espera que me fosse respondido a situação dos jovens adultos 
com deficiência mental, ou de alguns adultos, que são crianças independentemente da idade que têm, 
porque se vamos balizar a situação dos jovens dos 6 aos 12 anos e seguintes, isto não abate o 
problema. Temos consciência de famílias com este pesado fardo em casa e não têm onde deixar os 
jovens adultos durante o período de férias escolares, assim sendo, apelo a sra. vereadora do pelouro 
que me apresente soluções de como estas famílias podem ser enquadradas e ajudadas”. -----------------  
 ----------- O Sr. Vereador Paulo Pina tomou a palavra fazendo referência de que “relativamente à 
questão das obras, na Rua dos Montinhos em São Marcos da Serra, queria saber se o executivo já 
tem alguma resposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente a um assunto que faz parte da ordem de trabalhos, onde faz referência às 
isenções de prolongamento de horário e dos almoços das crianças, fui ao site da câmara e não 
encontrei lá e já a semana passada também fui para verificar a adjudicação da obra que está a ser 
feita no cemitério e não encontrei, nada.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A informação existente sobre avisos, concursos abertos, entre outras, é muito antiga, isto é 
apenas um alerta para verem esta situação, porque me dá ideia que há assuntos que deveriam lá 
constar e não estão, deixo apenas aqui esta nota para que quem é responsável, verifique a situação. --  
 ----------- Queria agradecer a informação entregue do programa 2020, e reforçar que na altura em que 
solicitei essa informação, o que gostaria de saber eram as várias intenções de projetos que foram 
entregues”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente da Câmara, informou que “o site da atual Câmara, vai ser substituído, 
porque a “Globalgarve” deu insolvência e tem um administrador da insolvência e estamos a afinar e a 
terminar certas situações, relativamente “Globalgarve” e daí não estarem a ser feitas atualizações no 
atual, já estamos a trabalhar no novo site que brevemente estará disponível para o público em geral”. -  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho esclareceu que “relativamente ao projeto do estacionamento 
para a rua dos Montinhos em São Marcos da Serra, referido pelo Sr. Vereador Paulo Pina, está a ser 
analisado pela Sra. Arquiteta Isaura.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Conduto Luísa Luís esclareceu que “o site está com alguns problemas e vai 
muitas vezes abaixo e já não temos a assistência da “globalgarve”, porque já esta em insolvência e 
mesmo com algum apoio da “Algardata”, porque são problemas que eles próprios já não os 
conseguem resolver, e os Srs. Vereadores em breve vão ser contados pelo GIRP para constar as 
vossas fotos no site da vereação não permanente”.---------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos: 
 ----------- Munícipe: Sr. Joaquim Reis. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Festa do Tremoço e Festas no Enxerim; ---------------------------------------------------------  
 
 ----------- O Sr. Joaquim Reis tomou a palavra dizendo que, “venho aqui em representação da 
Associação Amigos do Enxerim, tenho aqui vários pedidos e quero entregar uma abaixo-assinado, que 
pede para não acabar com a Festa do Tremoço e Bailes, temos ali pessoas que não têm para onde ir, 
não têm transporte, e já têm alguma idade, nós fazemos estes bailes desde 2006 e só em 2012 é que 
começaram as guerras e gostava de saber até que horas estão passadas as licenças de ruido para os 
bailes desta associação.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu que “ainda não temos aqui as licenças para esses casos, mas o 
normal é até há 1h”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Joaquim Reis, retomou a palavra referindo que “na Rua Vítor Alves também moram, 
pessoas e uma delas é a minha mãe tem 81 anos e se vai por aí vamos fazer o abaixo-assinado na 
rua e vai-se fazer o mesmo, como se fez lá em cima. ------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Primeiro a câmara tem que analisar quem são as pessoas que assinam o abaixo-assinado, 
porque pessoas que não são de lá, nem moram no concelho de certeza que não se sentem 
incomodadas com o barulho, nós estamos dispostos a ir para a frente, as pessoas estão a pedir-nos 
para não acabar com os bailes e depois ao sábado à noite algumas dessas pessoas que não querem 
ali os bailes vão lá para baixo divertir-se, ou trabalhar, até às 4h da madrugada, quer dizer que “o que 
não é bom à nossa porta, à porta dos outros já é bom”, o que quero referir, é que os abaixo assinados 
devem ser bem analisados pela câmara, como quem assinou, se moram ali na zona, para que o 
abaixo-assinado seja realmente legitimado, porque se a câmara não o fizer temos que pedir à entidade 
que fez o parecer, que foi Provedor da Justiça, que mande analisar essas assinaturas. ---------------------  
 ----------- A Associação já cedeu duas ou três vezes em mudar o lugar do palco, em reduzir uma hora, 
como fizemos o ano passado na festa do tremoço, em que umas noites terminavam às 00h e outras à 
1h, mas pelos vistos o que pretendem é acabar com os bailes ------------------------------------------------------   
 ----------- Este ano temos pena que fosse assim e a câmara não teve bem em conta o que dizia o 
abaixo-assinado, e com os Santos Populares que são três, nós já só tivemos tempo de organizar dois”.  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra mencionando que “estou sem perceber o 
que se está a passar, e questiono o executivo permanente, se noutros anos fez o possível para que 
não houvesse ninguém prejudicado, agora estou sem perceber, se é ou não para acabar com os 
bailes? Gostava de os ouvir sobre isso. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tinha ficado assente que íamos ficar de ver a realização desses bailes e o descanso das 
pessoas, não sei se já foi feito ou não, mas a minha posição continua a ser a mesma”. ----------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Rogério interveio dizendo, “estranho também e não sou jurista, mas na última 
reunião foi dito que tinham chegado a acordo as duas parte, mas agora estão aqui a contestar”. ---------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra e esclareceu que “realmente houve acordo, porque não 
dizemos o dito pelo não dito, mas alguém extrapolou o acordo. -----------------------------------------------------  
 -----------  Estiveram aqui presentes com a vereadora o representante dos moradores locais e o 
representante da associação Amigos do Enxerim e chegou-se a um entendimento entre as partes, 
prendendo-se ao facto de não fazerem tanto barulho após o termo do baile e durante a limpeza; mas já 
passo a palavra à senhora vereadora, que poderá explicar melhor. ------------------------------------------------  
 ----------- Mas a presença novamente destas pessoas aqui leva-nos a um prenúncio que alguma coisa 
saiu do entendimento e não foram cumpridos os termos definidos nesse entendimento, por isso temos 
aqui as pessoas que são moradores locais e pessoas da associação. --------------------------------------------  
 ----------- Nós não vamos estar a esmiuçar as assinaturas, pois as assinaturas tanto de um lado como 
de outro podem ser ou não de pessoas ali residentes, o que nós temos e a Procuradoria da Justiça 
que pretende que se procure um entendimento para que se possa realizar os bailes nas alturas 
festivas, e claro que deve incluir eventos da natureza que acabou de referir, foi acordado entre vós que 
deveriam ter término ao horário estipulado e que depois haveria um certo cuidado da vossa parte para 
que não houvesse muito barulho nas arrumações e naquilo que é a organização do espaço, o que me 
parece que não aconteceu, e digo isto porque já houve reclamações. ---------------------------------------------   
 ----------- Quando o Sr. Joaquim, se compara com o Clube do Enxerim, em que a propagação do som é 
totalmente diferente, isto segundo os técnicos, em que o som naqueles bailes entre paredes é 
totalmente diferente, de quando não existe paredes, mas não me cabe a mim avaliar estas diferenças, 
o que tenho são as reclamações dos residentes locais. É claro que também tenho que vos ouvir a vós, 
não se pode estar aqui a comparar com os outros, temos é que ter uma atitude de entendimento entre 
vós. Penso que a associação deveria de fazer algo pelo Enxerim, para além das festas, que o 
contributo tem dado? Deveriam julgo que apetrechar locais para que o som não se propagasse tanto, 
por exemplo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Mas vou passar a palavra à vereadora, que pode dar pormenores do acordo, visto que ela é 
que os teve presente nessa reunião, para chegarem a um entendimento”. ---------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luis fazendo uso da palavra esclareceu que “penso que o 
senhor vereador Fernando Serpa, não estava presente nessa altura, e por isso não está a par. Na 
última reunião pública o senhor Joaquim esteve cá e solicitou reunião com ambas as partes, e assim 
aconteceu. Dado que havia este parecer da Procuradoria da República, tentou-se chegar a um acordo 
e o que saiu ali do gabinete, foi que haveriam os bailes nas alturas festivas, mas não haveria bailes à 
sextas-feiras, por causa do barulho e há pessoas que no dia seguinte trabalham. Os moradores 
abdicavam dessas alturas festivas, mas da sexta-feira não, e foi o que ficou acordado, assim como, o 
não alargamento do barulho durante as arrumações e limpeza após o término do baile, que 
cumprissem o horário estipulado”. --------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Joaquim Reis, retomou a palavra, dizendo que, “ainda se conseguiu fazer dois bailes, 
dos Santos populares, pois o de Santo António já não se conseguiu, eu em nome da associação, fiz o 
reparo e assumi a responsabilidade de terminar à 1h. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mas a direção da Festa do Tremoço e as pessoas questionaram se não vai haver mais nada 
durante o verão, se as pessoas estão na rua até tarde. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Eu daquilo que me comprometi e não tenho duas palavras, recorda-se que o 1.º ponto que 
referi e não fui analisar, mas que constatasse que houve pessoas que não moram no concelho 
andaram a assinar, não sei até que ponto é verdade ou não, se não temos que pedir ao procurador da 
república para legitimar as assinaturas desse abaixo-assinado, porque eu posso morar noutro 
concelho e pedir um baile noutro lado, agora não posso é assinar um documento dizendo que sou 
incomodado pelo barulho do Enxerim , quando nem vivo lá”. ---------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente questionou, “você ignora as reclamações das pessoas locais?  E diga-me 
afinal o que saiu fora deste acordo”? ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Joaquim Reis respondeu que “não ignoro todas as reclamações e por isso tenho vindo 
aqui para tentar resolver esta situação, e o que me comprometi quando sai era 1h30, e não havia 
barulho, depois de terminar, pois temos licença até 1h de encerrar o baile. Eu não posso expulsar as 
pessoas dali e calar a boca delas, a lei é explícita e se existe barulho após esse horário, que chamem 
a guarda e reclamem do barulho na via pública, mas também digo, que há noites que não há bailes, 
mas existe barulho na mesma e ninguém se importa”. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente interveio dizendo que“ quando falou em se questionar as assinaturas, e o 
que me diz em relação ao vosso abaixo-assinado”? --------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Joaquim Reis, respondeu dizendo “o presidente da Direção, garantiu que as pessoas 
que assinaram são pessoas locais”. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente para finalizar referiu que “havendo um acordo tem que haver um 
entendimento para levarmos a bom porto. A título pessoal, eu Rosa Cristina creio que, tem que haver 
cedência de ambas as partes e as pessoas tem direito como diz o Provedor da Justiça, ao seu espaço 
de tranquilidade, ao sossego, assim como as pessoas também têm, direito a ter animação, mas que 
não interfira com o outro. Os bailes têm que haver cuidado, a qual é feita por vós, por isso é que houve 
um entendimento, mas tem que ter uma organização da vossa parte, porque o ajuntamento que houve 
ali de população e bem feito; atenção que não estou a criticar porque, devem ter espaço de animação, 
para se distraírem do seu quotidiano; mas o motivo do ajuntamento tem que ter a responsabilidade de 
alguém e têm que saber dissuadir esse mesmo ajuntamento. Nós queremos que as pessoas usufruam 
de animação, mas temos que procurar um entendimento e um cumprimento na integra, penso que terá 
que haver uma posterior reunião, e chegarmos a um acordo através do diálogo”. -----------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa questionou “o que esta aprovado? E a Festa do Tremoço 
era para que altura? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Presidente referiu que “o que está aprovado são os bailes, dos Santos Populares e do dia 
da Cidade, a festa do tremoço, mas houve muitas reclamações”. ---------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Joaquim Reis, respondeu que “a festa do tremoço, estava prevista para a terceira 
semana de agosto”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ----------- Munícipe: Maria Filomena Martins. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Barulho por causa dos bailes da Associação Amigos do Enxerim. ------------------------  
 ----------- “Quero agradecer ao executivo permanente, as atitudes que tem tomado com este assunto, 
porque pela primeira vez conseguimos falar diretamente com a Associação, já se tinha conseguido 
falar com alguns elementos aquando dos bailes, mas há já muito tempo. ----------------------------------------   
 ----------- Nós não estamos contra os bailes nem, contra os eventos culturais e recreativos que a 
associação possa vir a fazer, nós gostamos que as pessoas idosas, que os jovens, menos jovens que 
frequentam estas iniciativas se divirtam, tenham saúde, sejam pessoas alegres. Mas sinceramente 
quando há excessos, que é o que há com o volume de som, quando os bailes se realizam e, que me 
parece que este volume do som não vai de encontro com o que está estabelecido na lei. Nós já 
pedimos para baixarem o volume deste som, para que conseguíssemo-nos ouvir-nos quando estamos 
dentro de casa, conseguíssemos ouvir a televisão, e não chegasse ao ponto de se quebrarem janelas 
e portas, posto isto é o que acontece durante os bailes. Após os bailes o que acontece é que as 
autorizações pelo que sei são permitidas até a 1h, e até poderia ser mais se não tivesse havido 
excessos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    



 
 

 

 

 

 ----------- O que nós contestamos perante esta associação são os excessos que existem do som 
durante os bailes e o após os bailes e com o consenso que houve, pensávamos que os 
comportamentos por parte dos responsáveis iam ser melhores, nós não temos nada contra esta 
Associação, nós queremos que as pessoas fiquem felizes, mas após os bailes sendo Amigos do 
Enxerim, deveriam fazer o mínimo barulho possível, pois sabemos que em arrumações existe sempre 
algum barulho, mas queiram-me desculpar todos os presentes aqui, mas parece que o barulho que 
fazem é de propósito, como que a provocar as pessoas que estão a descansar, por exemplo, se estão 
lá pessoas a ajudar, é preciso o arrastamento de mesas e cadeiras, eu não falo só por mim mas por 
todos os que lá moram, se somos Amigos do Enxerim, as garrafas vazias podiam ser colocadas num 
local, e no dia seguinte o vasilhame fosse colocado nos devidos contentores e não despejarem, aquela 
hora, como aconteceu nas últimas vezes, que eu própria ouvi e vi, pois estava acordada como sempre 
estou e eram 2h56m, quando derramaram o vasilhame com todo o barulho lá para dentro, ao pé das 
casas das pessoas que se queixam, pois são as que estão ali no limite.------------------------------------------  
 ----------- A Senhora Presidente e senhores vereadores, nós somos pessoas de bem e não colocamos 
assinaturas no abaixo-assinado de pessoas fora daquele local, ainda o Sr. Carlos Martins que esteve 
na reunião de consenso, disse que não pusessem em causa as assinaturas.  ----------------------------------  
 ----------- Os vasilhames podiam ser deitados no dia seguinte para não provocar barulhos e e ainda por 
cima quando vão deitar o lixo é preciso ir a cantar, depois as conversas prolongam-se, de uma vez até 
às 3h10, noutra até às 3h45,e ninguém consegue descansar -------------------------------------------------------- , 
  ---------- Só apelo à senhora Presidente e aos senhores vereadores o vosso bom senso e a tudo o que 
está escrito no nosso abaixo-assinado, e ao que foi acordado naquela reunião de consenso.  -------------  
 ----------- Eles inicialmente começaram de mansinho, terminavam sempre por volta das 00h30 e à 1h30 
o mais tardar estava tudo calmo, mas após 2012 até agora, o barulho dura até às 4h da madrugada. ---  
 ----------- Nós só solicitamos e queremos que seja cumprido o que foi acordado entre as duas partes, e 
o que o senhor Provedor da República refere, e lamentamos sim, que na posse do microfone seja 
posto em público que os culpados somos nós que não queremos bailes, nós não temos um microfone 
para falar com as pessoas que lá estão e nós só queremos que haja e que se cumpram as regras”. ----  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “o que disse sempre, são que os 
acordos são para ser cumpridos e isso pode ser resolvido havendo um compromisso mais forte da 
Associação, um empenhamento por parte da câmara de reforço de limpeza nos ecopontos e a 
presença da GNR, solicitado pela câmara.  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assim a Associação realiza o seu evento em agosto, e repito o acordo deve ser cumprido, o 
reforço da limpeza e a GNR será interpelada caso seja necessário, e a partir da 1h30 acabou, mas a 
coletividade tem o direito a fazer o seu evento”. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra mencionando que “achei que este assunto 
estaria resolvido. É, verdade existe um acordo mas se não se cumpre acho que a intervenção por 
parte da câmara deve-se fazer, penso que da parte dos moradores há vontade desde que se cumpra 
as normas, da associação parece que haja algum desleixo, e penso que tem que haver mais controlo 
por parte dos colaboradores e responsáveis da associação. Esta situação não pode continuar, se 
houver acordo por parte da associação de tentar cumprir, porque se não temos que ser nós a tomar 
outras medidas, pois os moradores têm direito de descansar, e as pessoas que lá moram tem direito 
ao divertimento proporcionado pela associação que tem sido positivo ao longo dos anos, mas deve-se 
evitar os excessos e tem que haver um consenso que terá que existir”. -------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça, interveio referindo “pelo que percebi por parte dos 
moradores, dizem que existiu excessos para além da 1h. Não sei se no acordo ficou estipulado a 
limpeza e o descarregar do vasilhame, mas penso que se deve congregar mais esforços, e parece-me 
a mim, que a associação está com alguma animosidade, mas não pode haver, porque têm que chegar 
a um consenso, se não teremos que ser nós a tomar uma posição”. -----------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto fazendo uso da palavra, referiu que, “desde que haja 
entendimento e diálogo das duas parte e acho que neste momento estão criadas as condições para se 
gerir o processo e apelo que se tente resolver a situação, não sou contra os bailes, mas que haja 
controlo e respeito e que se faça uma segunda reunião, para que seja resolvida a situação com um 
novo acordo”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra referindo que “como se viu e não me parece ser difícil 
chegar a um acordo, os moradores não estão contra o baile, mas sim com o que extravasa ao nível do 
som e após terminar o baile, e é vontade, do executivo permanente que cheguem a um acordo. A 
associação já deu provas que consegue fazer as coisas dentro das normas, porque como foi dito no 



 
 

 

 

 

início não havia reclamações, penso que é voltar a implementar o que já foi feito no início deste bailes, 
para que se corrija o presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação ao vasilhame têm que haver uma triagem, como referiu o senhor vereador Dr. 
Rogério Pinto, e existe um número para contactarmos a Algar, e que despõem de um contentor que é 
despejado e recolhido por eles próprios Algar. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A senhora vereadora Luisa Conduto Luís, irá entrar em contato com vocês para termos mais 
uma reunião de entendimento, para que possamos fazer parte da resolução, para não haver o término 
dos bailes, pois eles são importantes para as pessoas, mas não podemos optar por estar em casa e 
não conseguirmos comunicar devido ao barulho que provém do baile, nessa reunião estaremos todos 
da vereação permanente, para que possamos evitar a continuação desta situação”. -------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANAMOLIAS, NO 
IMÓVEL DENOMINADO DE ANTIGO QUARTEL DOS BOMBEIROS, NA RUA CRUZ DA PALMEIRA E 
AVENIDA MARGINAL, EM SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Particulares e Planta, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o requerente para no prazo de 8 (oito) 
dias proceder à interdição do espaço contíguo ao imóvel, através da criação de barreira física, bem 
como no prazo de 30 (trinta) dias executar as restantes intervenções constantes do Auto de Vistoria. ---  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, EXISTENTE EM PRÉDIO 
URBANO, ARTIGO MATRIARCAL 2177, SITO NA TORRE, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ---------------------   
 ----------- REQUERENTE: Maria Philipp. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITO NA RUA DAS BICAS, 
EM PÊRA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Luís Miguel Cabrita Rego e Outra. --------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura dispensando a 
criação de estacionamento automóvel por o mesmo se tornar tecnicamente inviável de acordo com a 
memória descritiva apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE PROCESSO DE 
RADIOCOMUNICAÇÕES, EM PRÉDIO RÚSTICO, INSCRITO SOB O N.º 93, SECÇÃO AQ, 
ASSUMADAS, ALGOZ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais. -------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a instalação da estação de 
telecomunicações nos termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE 
MORADIA, EXISTENTE EM PRÉDIO, ARTIGO MATRIACAL RÚSTICO N.º 29 DA SCÇÃO “AL” E 
ARTIGO MATRIARCAL URBANO N.º 4424, SITO VALE DA VILA, EM SILVES. -------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Joaquim das Neves Simões. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e Parecer e cópia 
da Ata n.º 206/2014 da Sessão Ordinária da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, 
Plantas de Localização, Cadastro e Projeto de Arquitetura de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionalismos 
constantes da deliberação de Câmara de 3/05/2015, aceitar os projetos das especialidades e emitir o 
respetivo alvará. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 6/02, EM 
ROGELO, ALCANTARILHA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Urbanipêra, Sociedade de Construção, Lda. -------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a proposta de alteração/retificação do 
Alvará de Loteamento, aceitando-se a justificação apresentada relativamente ao afastamento da 
ocupação ao limite do lote nos termos da informação.------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE alteração e ampliação de moradia e piscina, existente em 
prédio misto, artigo matricial nº 3, secção C, sito na Torre, em Armação de Pêra. -----------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Patrícia Georgina Mogford. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 dispensando-se 
o cumprimento da lei das acessibilidades, procedendo à sua legal publicitação. -------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL, NA QUINTA 
DO ROGEL, EM ALCANTARILHA. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Área de Intervenção - Sociedade Imobiliária, Lda. ------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, resposta da 
Sociedade Imobiliária, Lda, à notificação n.º 4519, de 08/04/2015, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e notificar o proprietário 
para, no prazo de 6 (seis) meses apresentar procedimento de controlo prévio do conjunto comercial. ---  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE OBRAS INACABADAS, PEDIDO DE LICENÇA 
ESPECIAL, PARA CONCLUSÃO DE OBRAS, ALVARÁ N.º 5/05, LOTE N.º 82, ALCANTARILHA. -------  
 ----------- REQUERENTE: José Manuel Guimarães Araújo. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença especial para conclusão da 
obra pelo prazo de 12 (doze) meses, atenta ao teor da informação. ------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA E RESPETIVA CASA DAS 
MÁQUINAS ASSOCIADA A EDIFICAÇÃO PRINCIPAL – LEGALIZAÇÃO, SITO CABEÇOS, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Rosemary Elizabeth Johnson. --------------------------------------------------------------  
 ----------- 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, aceitar os 
projetos das especialidades e emitir o correspondente alvará. -------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DO "ARRAIAL DOS SÃO PEDRO", A DECORRER NO DIA 26 DE JUNHO, NA RUA 
CÂNDIDO DOS REIS, EDF. ARCADAS, COM INÍCIO ÀS 17H00 E TÉMINO ÀS 01H00 – 
RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Verónica da Silva Ribeiro. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente de 
24/06/2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.2 - ASSUNTO – ADENDA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, DE "RECUPERAÇÃO E 
VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DO VALE DO OLIVAL E PARQUE URBANO NASCENTE DE 
ARMAÇÃO DE PÊRA" - PO 21 - EIXO 1 - VALORIZAÇÃO DO CLUSTER TURISMO E LAZER. ----------  
 ----------- Presente informação do Setor Fundos Comunitários, Ofício da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR), Adenda ao Contrato de Financiamento de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a adenda ao contrato de financiamento 
mandatando a Sra. Presidente para a sua outorga. ---------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – APROVAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - 
REABILITAÇÃO DE RAMAIS DA EN 124 (CM 1079 E CM 1080), EM SILVES - PO 21 - EIXO 3 - 
MOBILIDADE TERRITORIAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor Fundos Comunitários, Ofício da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR), Cópia das Candidaturas Proposta para Aprovação, 
entre outros e Contrato de Financiamento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato de financiamento 
proposta, mandatando a Sra. Presidente para a sua outorga. --------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – RELATÓRIO FINAL DE PROCESSO DE INQUÉRITO - PROCESSO 
DISCIPLINAR - CÉLIA MARIA VIEGAS SEQUEIRA MENDES. -----------------------------------------------------  
 ----------- Presente Nota Informativa do Gabinete de Apoio à Presidência, Processo Disciplinar, 
Comunicação de Início à Instrução do Processo Disciplinar, Autuação, Textos, Relatório, e Proposta de 
Arquivamento, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, obtido por escrutínio secreto com 7 (sete) votos a 
favor, concordar com a proposta da instrutora e arquivar o presente processo. ---------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - PROPOSTA DE VALORES PARA 
AS COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES - ANO LETIVO 2015/2016. ---------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Educação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.-
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, aprovando 
os valores para as comparticipações familiares – Ano Letivo 201/2016, nos termos da mesma. -----------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DO "SANTOS POPULARES - MESSINES 2015", A DECORRER NO DIA 26,27 E 28 
DE JUNHO, NA RUA DA JUNTA DE FREGUESIA, COM INÍCIO ÀS 17H00 E TÉRMINO ÀS 02H00 – 
RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines. --------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente de 
26/06/2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – Pedido de Emissão de Licença Especial de Ruído para realização do 
evento "Serão Dançante", a decorrer no dia 27 de junho, na sede da Sociedade Recreativa 
Messinense, com início às 21h00 e término às 01h00 – Ratificação. -----------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sociedade de Instrução e Recreio Messinense. ---------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente de 
26/06/2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – Estágios PEPAL - Transferência Verba ------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira – Seção Contabilidade, Informação da Divisão de 
Recursos Humanos, e-mail e Cabimento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ---------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a despesa, bem como a transferência de 
venda nos termos da informação. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.9 - ASSUNTO –  ----------------- PROPOSTA DE APOIO À REALIZAÇÃO DO "PIRATE WEEK  
2015".---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Pólis Apoteose. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Proposta do. Executivo Municipal Permanente, e-mail de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra referindo que “como sabem a associação Polis Apoteose 
pretende realizar o Pirate Week 2015, numa data em que é impossível para a câmara conceder o 
apoio logístico, uma vez que se trata do período imediatamente anterior à Feira Medieval. Desde 
dezembro do ano passado que a associação abdicou do apoio logístico, e continuou a manter a data 
por eles sugerida, mesmo com a câmara referindo que essa data não era benéfica devido a altura e 
que não seria de maior relevo aquilo que é a atração a Armação de Pêra, porque nessa altura já 
existem atividades organizadas pela câmara, pela associação de turismo e pela junta de freguesia, 
para os turistas que estão a usufruir daquela zona nesta altura do ano, e que já permitem de uma certa 
maneira o entretenimento e o divertimento. Mas, a Associação Polis Apoteose continuou a insistir 
nessa data. Através do edital é possível a ocupação da via pública, pelas associações, junta de 
freguesia e outras atividades locais, o que não é permitido é a venda de certos produtos 
comercializáveis, nomeadamente comes e bebes, artesanatos e afins, mas para que cumprissem na 
íntegra a lei, tivemos uma reunião em que eles concordaram que tivesse consoante a lei, e que 
houvesse o levantamento da licença na Câmara Municipal de Silves para que pudessem lá ter venda 
de outros produtos que não constam no Edital. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Acontece que eles posteriormente devem ter feito as contas e nesse mesmo final de dia, 
enviaram-nos um e-mail a referir que a câmara teria que rever esta situação, porque de outro modo 
não seria viável a realização do evento. Reunimos com eles na sexta de manhã para tentar perceber o 
que se passava. Verificou-se que vão lá ter cerca de 70 vendedores, sendo o preço de inscrição ou 
donativo como lhe chamam, na ordem dos 500,00€ (quinhentos euros). Assim têm um valor que é 
considerável em termos de receita para a associação. Então referi-lhes que retirassem do valor das 
inscrições, visto que já estavam abertas porque já estão no processo de triagem/seleção mas eles 
disseram que depois era mais difícil concretizar o evento em si, então nós achamos por bem que 
iriamos isentar o valor da taxa, não o pedido de licença porque esse é de carater obrigatório, porque 
temos que ter a certeza que têm a segurança social em dia e toda a documentação necessária. Então 
propusemos e foi falado e revelado isso em sessão de Assembleia, tal como se fez na Feira Franca, 
também propusemos a isenção de taxa, não com um valor tão considerável como este. Esta situação 
veio a reunião de câmara e vai a sessão extraordinária de Assembleia, para conte e contemplar o que 
está na lei, e para as pessoas não terem que se deslocar aqui a Silves, vamos colocar um técnico na 
junta de freguesia para não haver bloqueio”. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos começou dizendo “que finalmente o processo chegou ao 
fim, acho que não valia a pena ter demorado tanto tempo. Gostaria que ficasse escrito que desejo que 
no próximo ano o processo não tenha estes timings morosos, e espero que este evento tenha sucesso 
e que preparando tecnicamente e juridicamente o edital para o próximo ano, não seja necessário ir por 
este caminho e que seja visto com antecedência e estejamos em sintonia, para que se faça essa 
avaliação.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Paulo Pina, tomou a palavra dizendo que “finalmente é confirmado, que a 
isenção terá que passar pela Assembleia, por que a Câmara não tem essa competência a não ser que 
esteja em regulamento”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não sei se os serviços verificaram ou não, mas acontece que aprovamos a ocupação da via 
pública isentando e fazendo referencia ao edital onde existem essas atividades, com base numa 
ocupação que já isentava, ou seja, não sei se é producente estar a dizer que se ia cobrar taxas.” --------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou esclarecendo que “o edital é acerca da ocupação da via pública e 
não fala da exceção, em vez de se ter artesanatos e afins, se tivessem animação, então estava feito, 
mas uma vez que estes produtos não estão propostos no edital, vamos anular excecionalmente o que 
está no edital, especificamente para esta Associação e neste período, isentando a ocupação de via 
pública, logo a isenção das taxas.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Paulo Pina, questiona então “como vai ser com a feira do artesanato?” ---------  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu que “a câmara predispõe do espaço público e como vai ser em 
colaboração com a junta a organização, não se coloca a cobrança de taxas ------------------------------------  
 ----------- Já agora, informo que estamos a mexer no regulamento de feiras, mercados e venda 
ambulante. Já temos o parecer de todas as juntas de freguesia e é com base nisso que estamos a 



 
 

 

 

 

fazer o regulamento, que era obrigatório estar elaborado, desde 2011. Aguardamos depois os vossos 
contributos, porque o regulamento vai espelhar o que vai ser feito em todo o concelho, quer nos locais 
turísticos, quer no interior”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho referiu que “a Polis Apótese deixou cair a atividade que iria 
fazer na fortaleza, os concertos, e ainda bem, porque era um problema financeiro que eles arranjavam, 
ficando assim, somente a atividade de rua”. -------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter a proposta à Assembleia Municipal para 
deliberação da atribuição de isenção do pagamento das taxas, pelos comerciantes autorizados no 
evento “Pirate Week 2015”, de 30 de julho a 05 de agosto.” ----------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DE 
COMPENSAÇÃO PELAS NÃO CEDÊNCIAS DO MUNICÍPIO, SITO EM MALHÃO, INSCRITOS 
MATRIZ PREDIAL RÚSTICA, SOB O ARTIGO N.º 220, SECÇÃO J. DA FREGUESIA DE 
ALCANTARILHA E REGISTADO NA CONSERVATÓRIO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 
2582/20080226. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Mário Coelho Francisco. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Relatório da Comissão de Avaliação de Bens Imóveis, SGD, Informação do Apoio 
aos Órgãos e Oficial Público e mapa, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o valor proposto pela Comissão de 
Avaliação de Imóveis, para o prédio identificado em epígrafe. -------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALIENAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE SILVES NA MUNICÍPIA EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO, E.M, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Proposta, Informação da Auditoria, Controlo Interno e Património, Ofício da 
“Municípia”, Oficio da Câmara Municipal de Silves, Ofício da Assembleia Municipal de Silves, de que 
se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a alienação da participação social detida 
pelo Município, na Municípia – Empresa de Cartografia Sistemas de Informação, EM, S.A, nos termos 
da proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 nove minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. Presidente da 
Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente 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.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 


