
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 25  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 15 DE JULHO DE 2015  --------------------------------  
 ----------- Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de Silves, Edifício 
da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas nove horas e quarenta e dois 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 3.626.488,14 € (três milhões, seiscentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito 
euros e catorze cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 396.194,20€ (trezentos e noventa e 
seis mil, cento e noventa e quatro euros e vinte cêntimos). -----------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não foram aprovadas nenhumas atas. --------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando que: ----------------------------------------------  
 ----------- “Vamos iniciar a reunião e como vem sendo habitual, vamos proceder à gravação da mesma, 
para auxílio de quem está a redigir a minuta, após a redação e aprovação da minuta, a mesma será 
apagada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tinha-me comprometido convosco que iria apresentar, nesta reunião, o Plano Diretor 
Municipal (PDM), não o poderei fazer agora, ficando para próxima reunião, uma vez que estamos a 
tentar avançar no acesso à cartografia de 2015 que requere assinatura do protocolo. Para 
disponibilizarem a cartografia, esse protocolo deverá ser assinado entre a empresa que prestou o voo, 
a Direção Geral do Território (DGT) e a Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP). 
O protocolo entre a câmara e a DGT já está assinado, logo que o protocolo entre as três entidades 
referidas anteriormente também estiver assinado, automaticamente, a cartografia será disponibilizada 
e virá assinada pela DGT, para podermos proceder à atualização face à legislação em vigor. -------------  
 ----------- Informar também que saiu nova legislação relacionada com a alteração do PDM assim como 
saiu também nova legislação para a RAN (Reserva Agrícola Nacional), mas ainda não foram 
publicadas as respetivas normas regulamentares. Na próxima quarta-feira, farei chegar o balanço dos 
trabalhos do PDM, com a presença do nosso coordenador do PDM, Dr. Ricardo Tomé. ---------------------  
 ----------- Dar conhecimento aos senhores vereadores, que estão a decorrer os Sunsets no Castelo e 
gostaríamos de contar com a vossa presença. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estamos a realizar reuniões para se estabelecer o que se pretende nas várias candidaturas 
DLBC (Desenvolvimento Local de Base Comunitária) tanto no âmbito rural como no âmbito urbano. ----  
 ----------- A necessidade de avaliar estes possíveis projetos surge em consequência da legislação que 
saiu, e que diz que estas propostas têm que ser apresentadas até ao final do mês e já estamos a meio 
do mês de julho. Parece que quem estabeleceu estes prazos não tem bem noção da importância 
destas candidaturas em termos do desenvolvimento local, pois trata-se de apresentar propostas 
daquilo que serão os temas das candidaturas, para concretizar a estratégia de desenvolvimento para o 
concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Daí termos sugerido a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) para que fosse a 
interlocutora entre os vários Municípios, pois estes não possuem infraestruturas internas que lhes 
permita compilar tudo num único projeto, assim será a AMAL a desempenhar este papel. ------------------  
 ----------- Da nossa parte está tudo encaminhado, os nossos técnicos estão a acompanhar os trabalhos 
e estão presentes nas reuniões, assim como o meu Chefe de Gabinete Dr. Francisco Martins. ------------ . 



 
 

 

 

 

 ----------- A propósito do casal que ficou lesado com a cedência do terreno em Armação de Pêra, junto 
ao “Novo Banco” tinha pedido ao restante executivo que pensasse no modo de chegar a acordo com a 
família dos mesmos. Relembrando que em consequência daquilo e por não existir seguro à data dos 
factos, nós em deliberação de câmara, assumimos a responsabilidade do acidente, mas agora temos 
que chegar a um consenso, relativamente aos danos futuros. -------------------------------------------------------  
 ----------- O que foi proposto e parece-me que os lesados estão disponíveis para aceitar  
essa proposta, e a mesma seria no final do ano procedermos então ao pagamento daquilo que foram 
as despesas/gastos durante esse mesmo ano. Assim atendendo ao que foi referido gostaria de saber a 
vossa sensibilidade para este propósito, perguntando-vos se é da concordância de todos”. ----------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, interveio referindo que “gostaria de ouvir a Dra. Isabel 
Cabrita, na qualidade de chefe da Divisão Jurídica, se esta situação está dentro do enquadramento 
legal?”. -  
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita respondeu que “essa situação não foi para parecer jurídico, por 
isso eu não tenho conhecimento de todos os factos para me poder pronunciar neste momento”. ---------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra mencionando que “eu subscrevo essa 
proposta, desde que haja um parecer jurídico, para que não sejamos acusados no futuro, de 
ilegalidades jurídicas, por essa razão, solicito que os serviços jurídicos se pronunciem sobre se esta 
situação é legal e se não for que venha outra que esteja dentro do quadro legal.”. ----------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente mencionou que “devo reforçar e sublinhar que nós assumimos esse fato e é 
nessa base que a pronúncia se vai basear”. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho interveio referindo que “falei hoje com a advogada, 
porque ela telefonou e coloquei-a a par do ponto de situação”. ------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra referindo que “essa boa pratica já se fazia 
há anos atrás, e coloca-se ao nível do enquadramento jurídico destas situações”. ----------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente concluiu que “virá então o parecer jurídico, na próxima reunião sobre este 
assunto.  
 ----------- Não tendo nada mais a informar, passo a palavra ao senhor Vice-Presidente”. ---------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra informando que “o grosso dos funcionários está na 
preparação da Feira Medieval; o trator corta-bermas continua na estrada entre Silves e Alcantarilha. ---  
 ----------- A Sra. Presidente ainda informou que “foi pedido ao Arquivo, e de referir que o pessoal do 
arquivo é composto por pessoas fantásticas, que têm feito levantamentos históricos, como se vê nas 
exposições mensais que temos tido aqui no Edifício, muito interessantes e expostos de maneira muito 
facilitadora e compreensível, tornando-as muito acessíveis, mas dizia eu que lhes foi solicitado que 
fizessem uma pesquisa acerca dos tons deste edifício principal ao longo dos tempos. -----------------------  
 ----------- Como podem verificar ele está a precisar de ser pintado, e tudo leva a crer que a sua cor 
original seria o grés. As fotografias não são totalmente esclarecedoras, mas quando se faz um 
paralelismo com as cores existentes na atualidade, julga-se que são das cores do torreão. Por isso 
preparem-se, que a cor pode voltar a ser essa”. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luisa Conduto Luís, tomou a palavra informando que:  ----------------------------  
 ----------- “1) Amanhã dia 16 de julho de 2015, haverá lugar no Castelo mais um Sunset Secrets – 
Quintas do Castelo, que estará a cargo de “Amar Guitarra e Betty”. O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina já 
nos deu o prazer da sua presença, mas gostaríamos que os restantes vereadores também passassem 
por lá. ---  
 ----------- No dia 17 decorre em Armação de Pêra a limpeza do areal, atividade esta de Educação 
Ambiental, levada a cabo pelo setor de Educação do Município, no âmbito do Programa da Bandeira 
Azul. ----  
 ----------- Gostaria de realçar o sucesso que a Peça de Teatro intitulada “A escola de outros tempos” 
levada a cena pelo Grupo de Teatro Sénior de Silves, no Teatro Mascarenhas Gregório, o qual integra 
o projeto desenvolvido pela Ação Social e setor da Cultura que se iniciou em 2014, e que teve casa 
cheia nas duas sessões. Foi gratificante ver estes utentes do Polo de Educação ao Longo da Vida, 
estarem em cima do palco, e alguns deles declararem que ser ator era o que realmente queriam, mas 
que na altura os pais não deixaram e agora estão a poder realizar esse sonho. --------------------------------  
 ----------- Eles caracterizaram pessoas conhecidas do concelho à época e verificou-se pelo público 
presente, que eram reconhecidas por muitos. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Na segunda-feira dia 13 de julho ocorreu uma reunião com os diretores dos Agrupamentos de 
Escolas do concelho, no âmbito do Orçamento Participativo; --------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- No próximo dia 20 de julho têm início no Castelo de Silves uma campanha de Escavações 
Arqueológicas, tendo em vista a persecução dos trabalhos na área poente da Alcáçova de Silves. 
Trata-se de uma parceria estabelecida com a Universidade Nova de Lisboa e os trabalhos terão a 
duração de 10 dias, estando os mesmos sob a orientação científica da arqueóloga Rosa Varela Gomes 
e dez alunos estagiários. Vamos retomar, as escavações numa zona que há alguns anos ficou parada.  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 14 de julho de 2015, o valor 
dos fundos disponíveis é de 458.209,66 € (quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e nove euros 
e sessenta e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra referindo que “não sei se já foi reposto, 
mas foram feitas alterações de trânsito em Armação de Pêra e há uma situação na Rua Eurico Santos 
Patrício, que tinha só um sentido, e neste momento tem dois sentidos e era para ter estacionamento 
proibido na faixa de rodagem, mas o que acontece agora é que a rua não tem espaço para dois 
sentidos, e os carros continuam lá parados, e isto acontece numa rua que dá acesso a moloks e 
vidrões. -  
 ----------- Outra situação, que já chamei a atenção e sei que há dificuldades em termos do pessoal, mas 
a situação no Poço Barreto da existência de um buraco na faixa de rodagem. ----------------------------------  
 ----------- Na frente-mar de Armação de Pêra, existem muitas calçadas esburacadas, e são calçadas 
trabalhadas e algumas delas coloridas que se tornaram mais difíceis de arranjar. Também começou a 
ser feito e não foi terminado, a caldeiras das árvores, que são feitas em ferro fundido e algumas delas 
estão levantadas e podem ocasionar risco para quem passeia por ali. --------------------------------------------  
 ----------- Em frente à igreja, há uma caldeira também partida há algum tempo, está com uma baia, mas 
também deveria ser vista. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Existe uma empresa a fazer o arranjo dos moloks, mas continuam a haver moloks com 
tampas tiradas e do que temos falado continuam sem tampa, e estou a falar na zona de Armação de 
Pêra, Algoz que ainda tem moloks por corrigir com essas mesmas situações. ----------------------------------  
 ----------- Em relação ao carro elétrico este começou a trabalhar e deixou de trabalhar não sei porquê, 
gostaria de saber para quando se prespectiva que volte a funcionar para fazer aquele trabalho em 
Armação de Pêra, de recolha de papelão, que é bastante importante, para além de não poluir, pois 
trata-se de um veículo ambiental”.--------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho tomou a palavra esclarecendo que “em relação ao 
problema de trânsito, que o senhor vereador acabou de referir, o mesmo foi detetado e já me desloquei 
lá, com o Eng.º. Nelson Sousa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sobre o carro elétrico a informação que me foi transmitida foi que o carro estava a trabalhar e 
foi entregue a junta de freguesia de Armação de Pêra, para que o Presidente da junta coordenasse 
toda a atividade do carro. Foi-me dito a mim que havia um problema com as luzes e estávamos a 
espera do Eng.º. responsável, e a última informação que tenho é que o carro já estava trabalhar”. -------   
 ----------- A Sra. Presidente interveio esclarecendo que “estive com o Dr. Ricardo Pinto, Presidente da 
junta de freguesia, e ele disse-me que de noite o carro elétrico não estava a trabalhar porque tinha um 
problema com as luzes que descarregavam a bateria, mas que de dia a recolha estava a ser feita. ------  
 ----------- O carro aguarda ser visto pelos nossos técnicos”. -----------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente retomou a palavra dizendo que “o carro foi entregue há junta de 
freguesia em condições e o presidente tem o contato do Eng.º Tiago Martins, responsável pelo parque 
de máquinas, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sobre os moloks, havia 25 detetados em Armação de Pêra e quando se começou a arranjar, 
surgiram mais alguns e seguramente em Silves, e penso que até ao final do mês, estas situações 
estarão resolvidas e passaremos então para outras freguesias- -----------------------------------------------------  
 ----------- Sobre a igreja irei ver o que se passa. Ontem à noite passei em Armação de Pêra e fui ver os 
problemas dos contentores e dos moloks, e dos espaços por onde passei fiquei satisfeito com a 
limpeza, quer urbana, quer junto aos molocks, o que tínhamos previsto a este nível para Armação de 
Pera está dentro dos parâmetros. --------------------------------------------------------------------------------------------  
. ---------- Convém dizer a propósito da qualidade das águas, que chegaram ontem as análises e estão 
dentro dos parâmetros normais. De acordo com a informação da delegação de saúde. Haverá um 
“problema”, na lagoa dos salgados, e a informação que temos é que o caudal ali está muito elevado e 
certamente terá que haver uma descarga para o mar, os técnicos estão a acompanhar a situação no 
local, mas não deixa de ser preocupante que o caudal nesta zona, tenha aumentado e não se sabe se 



 
 

 

 

 

é necessário ou não, realizar uma descarga mas estamos atentos e vigilantes, porque não é uma 
situação normal um armazenamento tão grande”. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria da Graça fazendo uso da palavra questionou se “já foi enviado o 
ofício à Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR)? ------------------------------------  
 -----------  Relativamente à mudança da empresa no setor das águas, gostava de saber se já foram 
feitas diligências, se realmente vão mudar ou não e se já houve alguns avanços relativamente à 
faturação das águas”? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu que “ainda estamos a analisar toda a situação” -----------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio mostrando que “estou preocupado com a 
informação acerca da legislação da Reserva Agrícola Nacional (RAN), pedia que nos fizessem chegar 
uma cópia e há medida que vão saindo os diplomas e porque tem repercussões internas, solicito que 
nós sejamos atualizados nas informações. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tenho uma grande preocupação, e tem a ver com a água, e tenho verificado significativas 
ruturas subterrâneas, um exemplo é na Rua Maria Eugénia Pimental Dias Ferreira, em São 
Bartolomeu de Messines, que no espaço de 5 dias, em 2 semanas houve duas ruturas, apenas 
distante uma da outra de 4 a 5 metros, com um elevado desperdício de água. O que queria era alertar 
o executivo permanente para a necessidade urgente, de intervenção significativa nas condutas de 
águas do concelho, começando pelos pontos negros que penso já estarem sinalizados. Além do 
envolvimento dos recursos humanos na reparação desta ruturas, que são significativas e que poderiam 
ser encaminhados para outras atividades e/ou iniciativas camarárias, existe uma perda, praticamente, 
diária de água, com prejuízo para o erário público.  ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Numa discussão que se avizinha, do próximo Orçamento e porque é urgente e inadiável uma 
intervenção nesse setor, solicito que fosse comtemplado uma verba significativa para o efeito. Não 
estou preocupado com o passado, se houve ou não investimento, o que para mim conta, é o presente, 
e uma intervenção significativa neste tocante. Ainda mais tratando-se de um bem escasso, que se 
avizinha vir a ser muito caro para os consumidores do concelho, há que tomar medidas para que tal 
não aconteça, e uma delas tem a ver com o evitar, ou procurar evitar, fugas e desperdício de água. ----  
 ----------- Assim e face ao que deixei aqui registado, solicitava que nos fosse entregue o relatório 
atualizado desde que o executivo tomou posse, do estado das condutas de água e quais os pontos, 
onde segundo os serviços, dever haver uma intervenção imediata e urgente para substituição ou 
reparação das condutas. Repito para ser bem interpretado, importa é acorrer às maiores urgências e 
não tudo ao mesmo tempo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Pretendo também procurar saber o desperdício que existe na água que a câmara  
compra logo, solicito que os serviços, com a urgência que o assunto merece, me informem quais são 
os metros cúbicos comprados e consumidos/vendidos ao munícipes/residentes no concelho, para que 
se possa ter ideia das perdas significativas e com desperdício de receitas para autarquia.  -----------------  
 ----------- Também sugiro à Sra. Vereadora do Pelouro, uma sensibilização do consumo de água e os 
cuidados a ter com este bem, junto da população em geral e principalmente dos jovens e menos 
jovens ou seja junto das escolas, pois tem que haver uma intervenção rápida.- --------------------------------  
 ----------- Ainda a situação que foi aflorada pelo senhor Vereador Dr. Rogério Pinto sobre material das 
condutas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E assim termino com esta minha intervenção com elevada preocupação e pedido de 
intervenção com grau de grandeza ao que está em causa. -----------------------------------------------------------  
 ----------- E que me faça o ponto da situação do relatório do que foi feito desde que este executivo 
tomou posse”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “espanta-me que venha com essa abordagem 
sobre o próximo Orçamento, quando neste orçamento já foi contemplado, intervenção no 
abastecimento de água e algumas já foram executadas, apesar das fracas possibilidades que temos. 
Relativamente a alargar a rede de água, quanto tenho sido questionada, na Assembleia costumo dizer 
que em primeiro lugar temos que resolver o problema daqueles que já tem água e de renovar as 
condutas porque o passado pesa agora no presente, temos muitas condutas que não são de material 
adequado (já se encontram desgastados) para levar a água às pessoas e que ao longo do tempo se 
tem degradado, e isso tem sido uma preocupação nossa e vem contemplada no orçamento para 2015, 
assim como se está a tentar o empréstimo que também contempla, porque há uma verba para renovar 
uma parte das condutas, essa preocupação neste executivo permanente está mais que clara.  -----------  
 -----------  ------------------ Quanto às campanhas e não fossemos, nós professoras, tem havido através do 



 
 

 

 

 

 setor da Educação, visitas à Quinta Pedagógica para sensibilização deste bem tão precioso, assim 
como atividades no teatro, e não fossemos nós também da área de ciências, mas agradeço a sua 
preocupação, que deve ser alargada a toda a população. Nós temos muita água mas no meio 
ambiente só cerca de 1% é potável, e são feitas campanhas para racionalização da água quer nas 
escolas, quer fora delas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- As suas preocupações vão de encontro às nossas preocupações, e com o que temos 
implementado. No entanto, não invalida o ponto de situação de condutas, as mesma estão obsoletas, 
não houve nos últimos 12 anos investimento e volto a dizer que, primeiro vai-se regularizar as 
situações existentes e depois sim pensa-se em ampliar a rede de águas do concelho. Posso informar 
que já substituímos a conduta de água que liga Messines de Cima à estrada, que essa sim estava 
semanalmente a ter ruturas”. --------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra referindo que, “o fato de estar 
contemplado não é garantia, o orçamento não é mais que um calendário ou um resultado de boas 
intenções. Eu espero é ver isso refletido, nos relatórios que me vão apresentar. -------------------------------  
 -----------  O que falaram de Messines foi apenas cerca de 2 km, mas já foi importante, não vou estar 
aqui a esgrimir, porque não foi essa a minha intenção, e vou aguardar o relatório”.  --------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “ eu só falei do Orçamento porque o senhor vereador 
sugeriu que estas situações fossem contempladas no próximo orçamento e eu só quis esclarecer que 
neste de 2015 já estavam. Em seguida fiz referência a algumas situações de obras nas condutas já 
realizadas, porque como é óbvio, não consigo saber todas de cor”. ------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luis fazendo uso da palavra interveio informando que, 
“relativamente à sugestão do senhor vereador de sensibilizar junto das escolas, deixo aqui em primeira 
mão, que já está previsto para o próxima ano letivo e está a ser tratado em conjunto com a Associação 
Portuguesa do Ambiente (APA) um programa de atividades que serão levadas às escolas em parceria 
com a APA. Estas atividades e não só, mas todas aquelas que o município irá levar a cabo durante o 
próximo ano letivo junto das escolas, prevê-se que estejam prontas para ser dado conhecimento no 
início do ano letivo, e nestas atividades entre o município, a APA e o setor de Educação, contam 
também atividades ligadas à água”.------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra aludindo que “assisti à peça de teatro que a 
senhora vereadora Luisa Luis, referiu nas informações, teatralizada pelos nossos séniores e devo dizer 
que a sala estava muito composta. Foi uma boa iniciativa, assim como uma que já fiz aqui referência 
que ocorreu na Fissul. E de valorizar os setores da câmara que produzem estes eventos que têm 
muita qualidade, algumas das personagens referidas na peça, não fui do tempo delas, mas sempre 
ouvi falar delas e o próprio texto estava engraçado.---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Posto isto, recordei-me de uma sugestão que já algum tempo tinha pensado fazer e agora 
vem no seguimento do pedido feito pelo senhor vereador Dr. Fernando Serpa, relativamente à entrega 
de legislação atualizada referente ao PDM, que mediante aquilo que se faz em algumas câmaras e se 
não causar grande transtorno ao funcionamento dos serviços jurídicos, que regularmente pudesse ser 
apresentado como informação, uma listagem mensal ou trimestral da legislação que vai saindo nas 
áreas de intervenção do município, de forma a estarmos mais atentos ao que vai saindo, nas áreas 
que são mais importantes”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luisa Luís retomou a palavra dizendo que “fico satisfeita mais uma vez, 
pela participação do Dr. Paulo Pina e o seu reconhecimento das nossas atividades. -------------------------  
 ----------- Podemos verificar que o setor da Ação Social, faz várias atividades com outros setores da 
câmara, como o setor do desporto e da juventude, que fez nomeadamente com os séniores e com 
estes projetos do teatro sénior, os quais já deram origem ao seu apadrinhamento pelos 
Armacenenses, o qual tem uma atividade regular e gratificante, projeto esse que se iniciou em 2014, 
assim como a passagem de modelos, que também foi realizado nas freguesias de todos os concelho”.  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
. ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Quinta dos Tios, Unipessoal, Lda. ---------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, indeferir o solicitado tendo em conta os 
princípios da equidade, igualdade e proporcionalidade e considerando que o relevante interesse 
público é um conceito indeterminado, inexistindo regulamento que de modo abstrato determine estas 



 
 

 

 

 

condições. Concedendo à requerente o prazo de 10 dias para querendo se pronunciar acerca da 
intenção de indeferimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Bioslum, Gestão de Resíduos, Lda. -------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer à Junta de Freguesia de 
Messines, sobre a compensação ambiental, face à discussão da obra agora proposta. ----------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Nelson Guerreiro Jesus Martins e outra. -------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO "XVII ARRAIAL DO PETISCO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 24, 25 , 26 E 
31 JULHO, NO POLIDESPORTIVO DE PÊRA, COM INÍCIO ÀS 20H00 E TÉMINO ÀS 02H00. -----------  
 ----------- REQUERENTE: Centro Paroquial de Pêra. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento, e-mail, 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 previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO "XVII ARRAIAL DO PETISCO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE 
AGOSTO, E REALIZAÇÃO DA "FESTA EM HONRA DA NOSSA SRA. DAS DORES", NOS DIAS 15 E 
16 DE AGOSTO, NO POLIDESPORTIVO DE PÊRA, COM INÍCIO ÀS 20H00 E TÉMINO ÀS 02H00. ---  
 ----------- Presente requerimento, e-mail, 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 previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA REALIZAÇÃO DO 
EVENTO "FESTA DO PORCO NO ESPETO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 E 22 DE JULHO, NO 
JARDIM MUNICIPAL, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, COM INÍCIO ÀS 14H00 E TÉRMINO 
ÀS 24H00 - RATIFICAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Bombeiros Voluntários De São Bartolomeu De Messines. --------------------------  
 ----------- Presente requerimento, e-mail, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente de 
10/07/2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – 6.4 - Pedido de emissão de Licença Especial de Ruído para realização do 
evento "Festa do Porco no Espeto", a realizar-se nos dias 11 e 22 de julho, no Jardim Municipal, 
requerida por Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines – Ratificação. ------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Bombeiros Voluntários De São Bartolomeu De Messines. --------------------------  
 ----------- Presente requerimento, e-mail, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente de 
10/07/2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - REGIME 
DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO MISTO, SITO EM PEDREIRA DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DE REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB N.º 2579/19890619, COM ART.º 



 
 

 

 

 

MATRICIAL RÚSTICO N.º 68 SECÇÃO AA, E ARTIGO MATRIARCAL URBANO N.º 6530, DA 
FREGUESIA DE SILVES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE:- Declan William Flanagan e Peter William Flanagan.---------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta predial e 
plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.-------------------------------------------------- 
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - REGIME 
DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO MISTO, SITO EM VALE FORMOSINHO DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DE REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB N.º 461/19890703, COM ART.º 
MATRICIAL RÚSTICO N.º 6 SECÇÃO CC, E ARTIGO MATRIACAL URBANO N.º 863, DA 
FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: MICHAEL ANTHONY EDEN E MICHAEL JOSEPH KEMP. ------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta predial e 
plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.----------- 
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - REGIME 
DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM FALACHO  
DE BAIXO, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DE REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB N.º 
8469/20110719, COM ART.º MATRICIAL RÚSTICO N.º 5, SECÇÃO DJ, E ARTIGO MATRIARCAL 
URBANO N.º 6530, DA FREGUESIA DE SILVES.  ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Diogo Correia Barreira, André Correia Barreira e Mariana Esteves Barreira. --  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta predial e 
plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.-------------------------------------------------- 
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – REVISÃO DA RENDA, DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO URBANO, 
DE UM FOGO MUNICIPAL, LOTE N.º5, 1.º ESQ.º DO BAIRRO DA CAIXA D‘AGUA, EM SILVES, 
ARRENDATÁRIA DORIANA PRATES LANCEIRO. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da ação social, do Apoio aos Órgãos e ao Oficial Público de 
que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o valor da renda proposto. Mais se 
delibera remeter o presente à DJA para elaboração e celebração do competente contrato de 
arrendamento de acordo com a legislação agora em vigor. -----------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – REVISÃO DA RENDA, DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO URBANO, 
DE UM FOGO MUNICIPAL, LOTE N.º7, 2.º DT.º DO BAIRRO DA CAIXA D‘AGUA, EM SILVES, 
ARRENDATÁRIA LUCIANA MARIA DO CARMO SIMÕES. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da ação social, do Apoio aos Órgãos e ao Oficial Público de 
que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o valor da renda proposto. Mais se 
delibera remeter o presente à DJA para elaboração e celebração do competente contrato de 
arrendamento de acordo com a legislação agora em vigor. -----------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – Proposta de Atribuição, do Contrato de Arrendamento Urbano, de um fogo 
municipal, Lote n.º7, r/c Esq.º do Bairro da Caixa d‘Agua, em Silves, arrendatário Pedro José Montes. -  
 ----------- Presente informação do setor da ação social, do Apoio aos Órgãos e ao Oficial Público de 
que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação  
revogando a deliberação de câmara de 22/10/2014, que determinava a atribuição do fogo, sito no Lote 
n.º7, R/C, Esq.º, no Bairro Caixa d’Agua em Silves, a Pedro José Montes.---------------------------------------  
 ----------- Concordar com o valor da renda proposto para arrendamento do Lote n.º 1, 1.º Esq.º, no 
Bairro Caixa d’Água de Anabela Santos e atribuir a Catarina Lopes da Silva, o fogo sito no Lote 7, R/C, 



 
 

 

 

 

Esq.º no Bairro Caixa d’Água em Silves, pelo valor da renda proposta bem como revogar a deliberação 
de câmara de 22/07/2015que lhe atribui o fogo municipal sito no lote n.º1, 3.º D, do Bairro da Caixa 
Água. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL, PARA 
ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DA XII FEIRA MEDIEVAL DE 
SILVES.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da seção de Aprovisionamento, cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dá por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável à contratação em 
epígrafe nos termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL, PARA 
ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBIENTAÇÃO, DECORAÇÃO E 
CENOGRAFIA, DA XII FEIRA MEDIEVAL DE SILVES - 2015.  -----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da seção de Aprovisionamento, cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dá por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável à contratação em 
epígrafe nos termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL, PARA 
ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DA FEIRA MEDIEVAL 2015 – 
OUTDOORS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da seção de Aprovisionamento, do Gabinete de Informação e Relações 
Pública, cabimento, de que se anexam fotocópias e se dá por transcrito.  ----------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável à contratação em 
epígrafe nos termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL, PARA 
ADJUDICAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO ÀS INSTALAÇÕES DOS 
EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE) ------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Aprovisionamento e Cabimentos, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a aplicação do procedimento 
proposto na informação à contratação em referência, a despesa previsível no montante de 
651.000,00€ (seiscentos e cinquenta e um mil euros), (valor definido para um período contratual até 3 
anos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor se este for legalmente devido e remeter à Assembleia 
Municipal para autorização prévia da assunção do compromisso plurianual. ------------------------------------  
 ----------- Mais de delibera aprovar as peças do procedimento em anexo bem como a composição do 
júri proposto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  
PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CASAMENTO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 JULHO, NA CASA 
TOOTELINHAS, CASAS DA RIBEIRA, COM INÍCIO ÀS 16H00 E TÉRMINO ÀS 04H00. --------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sonho a Dois - Algarve Weddings & Events, Lda.-------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento, e-mail, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a licença solicitada face ao parecer 
da junta de freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – Declaração de Compromisso - Rede Regional de Parcerias de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico e Social da Região do Algarve. --------------------------------------------------------  
 ----------- Presente declaração de compromisso, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra Presidente de 
10 de julho 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 dez horas e cinquenta e seis 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 
 -----------  Assistente Operacional da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------  
 
 


