
 
 

 

 

 

 
  ----------------------------------------------------------- ATA N.º 30  ------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ----------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 2 DE SETEMBRO DE 2015  ---------------------------  
 ----------- Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas dez horas e cinco minutos, a Câmara 
Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma Câmara.  ---  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Mário José do Carmo Godinho, Maria Luísa 
Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, Dr. Paulo 
Joaquim Guerreiro Pina e Dra. Ana Cristina de Sousa Ferreira Santos.  ------------------------------------------  
 ----------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Sr. Vereador Dr. Fernando 
Serpa tendo-se feito substituir pela Sra. Vereadora Dra. Ana Cristina Sousa Ferreira Santos, que lhe 
seguia sucessivamente na lista.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou a Sra. Alzira Guilhermina Azevedo Carvalho, Assistente Operacional da Câmara 
Municipal de Silves.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo ao dia de 
ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de operações orçamentais nele 
acusado é de 4.888.098,96 € (quatro milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, noventa e oito euros e 
noventa e seis cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 500.019,53 € (quinhentos mil, 
dezanove euros e cinquenta e três cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente informou que “agora há uma gravação das reuniões de Câmara, para 
facilitar a transcrição da ata. Servirá como elemento de auxílio para, se houver alguma dúvida no que 
aqui se diz, ser esclarecida na gravação. A gravação será apagada após a aprovação da ata.” -----------   
 ----------- Mais fez saber aos presentes que “à data de 2 de setembro de 2015, o valor dos fundos 
disponíveis é de 1.092.807,54 € (um milhão, noventa e dois mil, oitocentos e sete euros e cinquenta e 
quatro cêntimos).” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho passou a dar as suas informações: ------------------------------------  
 ----------- “O grosso da coluna (pintores e pedreiros) está na implementação da XIV Feira dos Frutos 
Secos, que vai decorrer em Alcantarilha nos dias 4, 5 e 6 de setembro, situação que todos os anos se 
repete e merece todo o nosso apoio. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O betuminoso anda em Alcantarilha e o limpa-bermas na freguesia de Silves, em Odelouca; 
na segunda feira (31 de agosto) começámos a lavagem dos moloks em Armação de Pera, sendo que 
depois iremos estender a limpeza do resto do concelho; hoje à 01h00 da manhã abrimos a Ribeira de 
Alcantarilha e fechámos às 3h00 da manhã, por ser necessário em virtude de estar muito cheia.” --------  
 ----------- Passou a Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís a dar conhecimento das atividades a decorrer: -  
 ----------- “1) Ontem, dia 1 de setembro de 2015, deu-se início à nova época desportiva das Piscinas 
Municipais, tendo aberto o Ginásio. No dia 7 será o Fitness e utilização livre e no dia 15 a Escola de 
Natação.  
 ----------- 2) Esta semana, de 1 a 6 de setembro, decorrerão as últimas aulas de fitness e zumba, 
promovidas pelo Município de Silves, em Armação de Pera, integradas no Projeto de Animação 
Desportiva de Verão do Município. No passado dia 29 de agosto, terminou a animação cultural para 
esta estância balnear, a cargo do Grupo “Alma Serrana”, que atuou na Feira de Artesanato e 
Gastronomia de Armação de Pera.-------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3) No âmbito da exposição “Documento do Mês”, da responsabilidade do Arquivo Municipal, 
encontra-se patente de 1 a 30 de setembro, a exposição “O Mercado Municipal de Silves” nos Paços 
do Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

 ----------- 4) Hoje, dia 2 de setembro de 2015, será levado a cabo o Percurso Bird Watching, na Praia 
Grande, Pera, organizado pelo Município no âmbito do Programa Bandeira Azul. -----------------------------  
 ----------- 5) Na Loja Ponto Azul em Armação de Pera decorreram, no dia 28 de agosto e novamente de 
2 a 4 de setembro, jogos educativos que abordarão as temáticas da Floresta e do Lince Ibérico, e são 
dinamizados pelo Setor de Educação e Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). -------  
 ----------- 6) No dia 3 de setembro (como referido na última reunião de Câmara) a Câmara Municipal irá 
assinalar o Dia do Município, com Homenagem a atletas de várias modalidades e a apresentação do 
novo site, numa cerimónia que terá início pelas 10h00 horas. --------------------------------------------------------  
 ----------- 7) No dia 4 terá início a XIV Feira dos Frutos Secos em Alcantarilha, que decorrerá até 
domingo, dia 6;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Também no dia 4 e até 30 de setembro, no âmbito da rúbrica “Talentos da Comunidade”, a 
Biblioteca receberá uma exposição de Fotografias do Algarve, pelo Racal Clube de Silves; ----------------  
 ----------- Ainda no dia 4, terá início a Rota do Petisco, este ano com a participação já efetiva do 
Município como aderente, dado que no ano anterior a nossa participação foi como Município 
convidado. Participam neste evento 16 unidades de restauração da cidade de Silves, decorrendo a 
mesma até 11 de outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -----------  8) No dia 5, será inaugurada na Casa-Museu João de Deus a exposição de pintura e 
escultura “Cumplicidades”, pelo Grupo 9, e estará patente até ao dia 30 de outubro; -------------------------  
 ----------- No Mercado Municipal de Silves haverá exposição de diversos painéis com o Historial do 
Mercado, desde a aquisição de vários prédios até à conclusão do edifício e uma cronologia sobre a 
evolução do espaço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 9) No dia 6 decorrerá, em Armação de Pera, o II Triatlo de Armação de Pera, organizado pelo 
Clube de Futebol “Os Armacenenses”, o qual conta com o apoio do Município.” -------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra referindo que “provavelmente a Sra. Vereadora Luiza 
Conduto Luís esqueceu-se de mencionar, mas tivemos este fim de semana, em Armação de Pera, a 
grande final de Futevolei. Foi uma oportunidade de mostrar a vila de Armação de Pera na 
comunicação social. O ano passado trouxemos uma das etapas do Futevolei e este ano conseguimos 
trazer a final, o que trouxe muita gente. Foi transmitido pelas televisões e ainda irá sair uma 
reportagem sobre o evento. Foi uma decisão da Câmara trazer esta final. Aproveito para salientar, 
apesar de já ter sido referido pela Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís, que os Armacenenses têm tido 
todos os dias de manhã, na praia de Armação de Pera, aulas de zumba e fitness, entre outras 
modalidades. Eu já fui a esta iniciativa e é excelente. O Departamento de Desporto está de parabéns e 
este ano ainda reforçaram o número de aulas, que passaram a ser diárias.” ------------------------------------  

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

 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “uma das questões, de que o 
Sr. Vereador Mário Godinho também está a par, é a situação das viaturas do lixo. Porque é que o 
Município ainda não tratou da sua aquisição? Depois de ter sido deliberado em reunião de Câmara, 
pensei que fosse presente à última sessão da Assembleia Municipal e não foi. --------------------------------  
 -----------  Outro assunto é o das autocaravanas: o que vai acontecer ao parque? Vai ser 
concessionado? A Câmara vai explorá-lo? Vai ficar aberto ou fechado? ------------------------------------------  
 ----------- Mais solicito um relatório exaustivo dos RSU’s (resíduos sólidos urbanos), monos, meios 
físicos e humanos que foram usados, qual foi a quantidade do lixo depositado no aterro sanitário, com 
uma análise comparativamente a 2014; pedia também que houvesse uma análise do volume de lixo, 
para saber o que se passou até agosto, se possível por freguesia. -------------------------------------------------  
 ----------- Saber se houve horas extraordinárias e se houve necessidade de recorrer a veículos 
alugados, para fazer estes serviços.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outra questão, e uma vez que foi dito que não era possível fazer a obra por administração 
direta, é a do antigo Fumeiro e a criação de uma zona de estacionamento – saber se este processo 
está parado ou não. Mais questiono quanto à obra que ficou de ser executada em Canelas (apanha 
Alcantarilha e Armação de Pera). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Lavagem dos moloks: pergunto se, para além da lavagem, fazem também a sua aspiração. --  
 ----------- Quanto à Fissul (Pavilhão de Feiras e Exposições), irá continuar a ser utilizada como 
armazém ou existe alguma ideia para o futuro? --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por fim, deixo aqui uma nota sobre os imigrantes que estão a chegar à europa. Sabemos que 
em Portugal e por iniciativa do governo, os municípios vão proceder ao acolhimento de grupos de 



 
 

 

 

 

imigrantes. Penso que a autarquia podia apresentar uma proposta para acolhimento de algumas 
dessas pessoas. Em termos sociais, dar este contributo para o bom acolhimento.” ---------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho informou que “os relatórios serão entregues; os moloks estão 
a ser aspirados para além de lavados; e quanto aos carros do lixo, está a ser feita uma operação de 
leasing e demora mais tempo. Mas os carros já estão todos equipados em Loulé e prontos para serem 
entregues. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao parque de estacionamento, o projeto foi feito para que fosse por administração 
direta, mas tal não é possível. Terá que haver um concurso, um caderno de encargos, o que está a ser 
analisado pelos serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à estrada para Canelas, a informação que os serviços me deram é que será iniciada 
brevemente, dentro de 15 dias, bem como as obras do telhado do edifício onde está o arquivo, na 
próxima segunda ou terça feira.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tomou de seguida a palavra a Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto dizendo que “já 
falei no semáforo do Algoz, agora saliento que no Poço Barreto, no sentido Silves/Poço Barreto, não 
há placa de identificação da localidade; mais questiono se a Sra. Dra. Dina Baiona ainda se encontra a 
trabalhar nesta Câmara?” tendo a Sra. Presidente retorquido que “sim, está cá a trabalhar.” ---------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Prof. Ana Cristina Santos disse que “a rotunda grande de Alcantarilha não 
tem luz - apesar de saber que não é da competência da câmara mais sim da EDP, refiro esta situação 
como forma de sensibilização, pois quando ligam a luz da rotunda dizem que “”dispara qualquer 
coisa””. Não é de agora, já vem do anterior executivo. Mas esta coisa de ““dispara qualquer coisa”” não 
é resposta.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina que “nada tenho a acrescentar.” ---------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos: -----------------  
 ----------- Munícipe: Maria da Graça H. M. de Sousa Ferreira. -------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Prédio sito na Torre Ibérius, Armação de Pera. -------------------------------------------------  

 ----------- Tomando a palavra, a munícipe disse que “nos dias 1 agosto de 2014, 16 do junho de 2015 e 
17 do julho de 2015, enderecei correspondência a esta autarquia, sobre a situação da minha habitação 
sita na Torre Ibérius, em Armação de Pera, e verifiquei que o problema ainda não foi resolvido. Apesar 
do conhecimento da Sra. Presidente, de toda a Vereação e respetivos serviços, através das 
deliberações de 7 de janeiro de 2015 e 29 de julho de 2015, exaradas nos autos de vistoria de 3 de 
dezembro de 2014 e 22 de julho de 2015, verifiquei que este Órgão, nas suas deliberações, limita-se a 
solicitar, ou reclamar, a realização de obras dando os respetivos prazos, apesar das indicações 
gravosas constantes nos autos de vistorias já referidos. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 16 de junho de 2015 alertei para o facto de a vossa deliberação de 7 de janeiro de 2015 
não ter sido cumprida - passados alguns dias caiu parte do teto de um dos meus quartos, sendo que 
felizmente estava vazio. Caso ocorressem mortes, de quem seria a responsabilidade? Seria minha ou 
de V. Exas., por deixarem arrastar a situação indefinidamente, como é prática habitual deste 
executivo? Sra. Presidente, poderão alegar que não é verdade, contudo há provas indesmentíveis 
assinadas pela Sra. Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Srs. Vereadores permanentes e não permanentes, venho a este Órgão para solicitar que 
cumpram a lei a que estão obrigados, na sequência do exposto por mim em 27 de agosto de 2015, a 
fim de evitar catástrofes futuras. Constato, com muita tristeza, que as vossas decisões se devem a 
receios eleitorais; não cumprem a lei, apenas vão prolongando decisões para melhores alturas. Assim, 
terei de, em sede própria, obrigar V. Exas. a tomar decisões para as quais foram mandatados, e 
imputarei todos os custos a cada de um de vós. Recorrerei aos meios de comunicação social, caso se 
torne necessário. Deixo à consideração das vossas consciências o cumprimento do que é vossa 
obrigação. Será que está aqui em causa o interesse coletivo daqueles que os elegeram, ou serão 
outros interesses, como projeção social e política?” ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente frisou que “a Sra. D.ª Maria da Graça Ferreira faz acusações muito graves 
a este executivo, muito gravosas mesmo. Utiliza uma linguagem bastante agressiva para com este 
executivo. Eu ia agora explicar que se trata de um apartamento na Torre Ibérius, em Armação de Pera, 



 
 

 

 

 

em que nós notificámos o condomínio para que corrigisse a situação de um terraço que fica por cima 
da habitação desta Sra. Terá caído o teto de uma das divisões da casa. As notificações que fizemos 
são as habituais e que decorrem da lei. Fazemos precisamente o que decorre da lei, que é notificar o 
condomínio para proceder às correções, dando-lhe um prazo. Foi isso que foi feito.  -------------------------  

 ----------- Mas, o condomínio considera que o espaço do terraço não é comum a todos, sendo 
responsabilidade apenas do proprietário da habitação que tem aquele terraço, e daí que tem que ser 
esse condomínio a corrigir o problema existente. Atenção, que eu estou a citar o condomínio: passa-se 
aqui uma situação de dois particulares com problemas que estão relacionados com a segurança da 
Sra. D.ª Maria da Graça Ferreira, cujo espaço o condomínio não considera um espaço comum. A Sra. 
diz que irá para a comunicação social, se necessário; diz que é prática habitual deste executivo o 
protelar as coisas e não as executa a não ser quando se aproxima uma situação de projeção social, 
política e eleitoral.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A munícipe retomou a palavra salientando que “ando há 10 anos com este problema, a pagar 
obras para minha segurança e, inclusivamente, já paguei o terraço duas vezes. A Câmara deu ao 
condomínio o prazo de 60 dias para a realização das obras, depois mais 60 dias e depois 15 dias, mas 
o condomínio não fez quaisquer obras.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Câmara tem, por lei, que pegar na obra, fazê-la e responsabilizar o condomínio em termos 
de custos. Mas o que a Câmara faz é protelar, dando mais e mais dias. ------------------------------------------  

 ----------- Na última reunião de condomínio está deliberado em ata, unanimemente, ou seja com a 
concordância de todos os condóminos, fazerem a obra.” --------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente informou que “nós não recebemos qualquer ata, pelo que deve haver 
alguma falha de comunicação, uma vez que o que a Administradora do Condomínio nos enviou foi a 
informação de que a responsabilidade é dos proprietários do terraço. Não chegou aqui nenhuma ata 
com esse teor, pelo que se a Sra. D.ª Maria da Graça Ferreira tem cópia de uma ata com uma 
deliberação em que, por unanimidade, os condóminos aceitaram, eu acho que é importante que faça 
chegar a nós para contrapor.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao que a munícipe disse que “entregarei uma cópia da ata.” ---------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho perguntou “a Sra. D.ª Maria da Graça Ferreira participou dessa 
reunião?” Tendo a munícipe dito que “não participei, porque foi no inverno, mais precisamente em 
fevereiro, e não estava cá.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo “a Sra. Maria da Graça fala como se este 
executivo não se estivesse a mexer para resolver esta situação. Ora há aqui falhas de contacto, entre 
a administração do condomínio e alguns moradores. Por lei, nós só temos que contactar o condomínio 
e o mesmo respondeu que as obras não são da sua responsabilidade. Não temos conhecimento do 
contrário.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “também não me revejo naquilo que a 
Sra. D.ª Maria da Graça Ferreira disse, e este problema parece que é só seu e não é do condomínio. 
Nós estamos aqui para defender o bem-estar de todos, independente do seu pensamento político, dos 
que residem cá e dos que não residem mas têm aqui uma habitação. No meu entender, como a Sra. 
Presidente diz que o condomínio não assume a responsabilidade, então este assunto terá que ser 
tratado pelo Tribunal. Seria melhor a Sra. falar com um advogado, já que o condomínio considera que 
esse terraço é propriedade do proprietário da fração que está por cima da sua casa. -------------------------  

 ----------- A nós cabe unicamente a segurança, e estamos a dar cumprimento ao que a lei obriga, não 
estamos a infringir nada e não queremos, com certeza, que o edifício ou o teto da sua habitação 
caiam. Isto tem que ser resolvido o mais rapidamente possível, pelo que deverá falar com um 
advogado para definirem o que é zona comum ou privada. -----------------------------------------------------------  

 ----------- E se precisar de alguma ajuda, estamos certos que a Sra. Presidente disponibilizará os 
serviços para tentarem ajudar naquilo que for necessário. Não queremos, com certeza, que se dê 
alguma catástrofe consigo ou qualquer outra pessoa.  -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Tomando a palavra a Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto salientou que “o que é 
urgente é saber se se trata ou não de parte comum, e a partir daí as diligências serem tomadas.” -------  



 
 

 

 

 

 -----------  A Sra. D.ª Maria da Graça Ferreira disse “é uma zona comum! que é o teto da minha casa. 
Eu tenho corredor, cozinha, casa de banho e dois quartos por baixo.” ---------------------------------------------  

 -----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse “o advogado resolve isso facilmente.” ---------------------  

 ----------- Prosseguiu a Sra. D.ª Maria da Graça Ferreira dizendo que “só a partir da casa de cada um é 
que se tem acesso ao terraço, simplesmente este é o teto da minha casa. Tenho conhecimento de que 
há uma Lei que define que é da responsabilidade do condomínio.” -------------------------------------------------  

 ----------- “Mas o condomínio não assume essa responsabilidade” disse a Sra. Presidente. -----------------  

 ----------- Continuou a Sra. D.ª Maria da Graça Ferreira dizendo que “mas há uma lei que diz que se o 
condomínio não fizer obras a Câmara pode intervir”, tendo a Sra. Presidente dito novamente “só 
quando a responsabilidade é do condomínio.” ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina frisou que “tal como o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse, 
não me revejo nas palavras que a Sra. D.ª Maria da Graça Ferreira aqui referiu. Compreendo que 
esteja preocupada, mas não pode é fazer acusações como as que fez. O que fizemos foi o que a lei 
determina, que é comunicar os prazos, e os que demos são os que a lei define. Nós não podemos é 
receber uma reclamação e lá ir no dia seguinte e fazer as obras.” --------------------------------------------------   

 ----------- Voltou a falar a munícipe dizendo “o acesso é privado e é através da casa de cada um que se 
vai para lá, só que é o teto da minha casa. Basta ser o teto para ser o condomínio a pagar.” --------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina retomou a palavra e disse “a Sra. tem que resolver a situação 
com o condomínio. Não esteve nessa reunião de condomínio que refere, se calhar porque não estava 
interessada.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo a munícipe retorquido que “não, eu não estava lá por ser inverno e ainda bem que não 
estava. Está tudo partido e já há tijolo a cair. Aquilo caindo cai o teto também. A Câmara não pode 
obrigar o condomínio a fazer obras?” A Sra. Presidente informou que “não podemos, pois o prédio é 
particular.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente a Sra. Presidente mostrou as fotos que estão em poder da Câmara e disse 
que “a situação é deveras perigosa, e pode-se ver aqui nas fotos o que caiu.” ----------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Prof. Ana Cristina Santos disse que “eu também tenho um prédio em 
Armação de Pera e tive alguns problemas, mas foi com uma com varanda e tive mais sorte, pois aí o 
condomínio é que pagou. A partir de que o acesso é privado, independentemente de ser teto ou não 
da sua casa, é do proprietário. Todo o acesso que é privado corresponde a um espaço privado. A Sra. 
D.ª Maria da Graça Ferreira tem que ir a um advogado, pois é um problema com a Justiça.” ---------------  

 ----------- Ao que a munícipe retorquiu que “os processos com Tribunais prolongam-se imenso.” ----------  

 ----------- A Presidente tomou de novo a palavra referindo que “a Sra. D.ª Maria da Graça Ferreira disse 
que essa fração que está por cima do seu teto é uma fração em propriedade horizontal e verifica-se 
que o terraço faz parte integrante da fração 2C, pelo que o condomínio argumenta que não é da 
responsabilidade deles. Mas se a Sra. tem a certeza de que houve uma reunião de condomínio, em 
que todos os condóminos decidiram que iriam fazer a obra da sua casa, isto permite-lhe ter alguma 
coisa que prove que há uma responsabilidade do condomínio nesse sentido.  ----------------------------------  

 ----------- No entanto, atendendo ao teor da informação trocada entre a Câmara e o condomínio, nós 
não o podemos obrigar a fazer obra ou a fazermo-la nós, porque se trata de desavenças entre 
particulares. O Decreto-Lei tem a ver com o condomínio: zelar pela segurança de todos. Se se 
provasse que o condomínio é o responsável, aí é que poderíamos obrigá-los a fazer a obra ou ser esta 
Câmara a fazê-la. De acordo com o condomínio e com a escritura que tenho aqui, a fração do 
proprietário de cima inclui a área relativa ao terraço, assim e sendo a fração dele, é dele e não é 
comum, logo é o particular que tem que realizar as obras. A Sra. tem um problema com outro 
particular. Nós, Câmara, se o condomínio assumir a responsabilidade de fazer as obras e não as fizer, 
é que poderemos fazê-las - é a isto que a Lei se refere. O Decreto-Lei tem a ver com o condomínio 
zelar pela segurança de todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. tem que ver se esse assumir de responsabilidade está integralmente escrito, tenha o 
cuidado de verificar se a sua fração está devidamente identificada, e se estiver escrito, diga à 
Administradora do Condomínio que faça chegar a esta Câmara cópia da ata. ----------------------------------  

 -----------  A Administração agora é que tem que mostrar uma posição diferente daquela que nos 
comunicou, informar-nos que assumem a responsabilidade da obra. Nós não contactamos diretamente 
com todos os proprietários, mas sim com quem administra o prédio. A Sra. D.ª Maria da Graça Ferreira 
deve ler detalhadamente a ata, para ver se está mesmo escrito que efetivamente foi por unanimidade 
assumido que iriam arranjar a sua fração. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. ataca-nos! O que nos disse, diga à Administradora do Condomínio-. -------------------------  

 ----------- Quando vamos verificar uma situação, nós temos que falar com quem administra o prédio e a 
informação desse condomínio foi que é da responsabilidade do proprietário da fração cujo terraço é o 
teto da sua casa, realizar as obras. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. D.ª Maria da Graça Ferreira disse que “a Câmara lava as mãos perante o condomínio.  

 ----------- A Lei que a Sra. refere só se aplica a nós quando a responsabilidade é do condomínio, não 
de particulares.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A munícipe referiu que “então só me posso agarrar à ata, que diz que foi unanimemente 
aceite por todos os condóminos assumirem a responsabilidade das obras.” -------------------------------------  

 ----------- Retomando a palavra a Sra. Presidente disse “antes de ir para Tribunal avalie primeiro de 
quem é a responsabilidade, é isto que tem que fazer primeiro. Certifique-se primeiro se tem razão ou 
não. Fale com o seu advogado e pergunte de quem é a responsabilidade.” -------------------------------------  

 ----------- A munícipe respondeu que “o meu advogado já escreveu à Administração do Condomínio e a 
Administração não aceita a responsabilidade.” ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tomando de novo a palavra, a Sra. Presidente salientou que “a Sra. tem razão, mas nós só 
podemos atuar quando é reconhecido que é da responsabilidade do condomínio, então é aplicada a 
Lei do Condomínio, em que aí entraríamos nós. Nós não podemos intervir em situações entre 
particulares, e não podemos extravasar as nossas competências. O condomínio fez-nos chegar cópia 
da escritura que prova que aquele terraço é de um particular. -------------------------------------------------------  

 ----------- Legalmente, estamos a cumprir com tudo o que devemos.” ----------------------------------------------  

 ----------- A munícipe disse que “tenho a casa cheia de gente e tenho medo que o teto do quarto caia.” -  

 ----------- A Sra. Presidente disse que “o seu advogado que clarifique bem de quem é a 
responsabilidade antes de avançar. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Compreendo que é uma situação que a incomoda, mas perceba, o que estamos a tentar 
explicar é porque é que nós ficámos de mãos atadas. O condomínio apresenta uma escritura, e 
informa que legalmente a responsabilidade não é deles. Nós não podemos intervir em obras 
particulares. Temos habitação social e estamos a tentar manter as casas, o que também é complicado.  

 ----------- Tente falar primeiro com o seu advogado e fale depois com a Administradora para resolver a 
situação.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: Manuel Joaquim Ribeiro Lopes. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Prédio sito na Torre Ibérius, Armação de Pera. -------------------------------------------------  

 ----------- O munícipe, tomando a palavra, disse que “é o mesmo processo e o mesmo problema da 
Sra. D.ª Maria da Graça Ferreira que aqui trago, pois moro na fração ao lado. São terraços de 
cobertura e pelo que percebi o condomínio não está obrigado a fazer a obra. No meu caso fê-la, mas 
ficou muito mal feita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Caso o condomínio não seja obrigado a fazer a obra, será o condómino de cima que fica com 
essa obrigação - foi o que percebi.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente disse que “ou seja, é uma responsabilidade entre dois particulares. O Sr. 
Manuel Lopes teve a sorte de lhe fazerem a obra. ” ---------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- No entanto o munícipe retorquiu que “taparam-me os olhos com uma obra muito mal feita, e 
pedi à Câmara para ir vistoriar a obra, para que a mesma fosse corrigida.” --------------------------------------  

 -----------  A Sra. Vereadora Prof.ª Ana Cristina Ferreira Cristina interveio novamente dizendo que “o 
condomínio é soberano, a partir do momento em que assume fazer a obra tem que fazê-la. ---------------  

 ----------- Para além disso o condomínio deve ter seguro. O proprietário paga a permilagem 
correspondente à fração e ao terraço e esse espaço é dele.” --------------------------------------------------------  

 ----------- O munícipe disse que “pois, mas os condóminos não são tratados todos da mesma forma. Eu 
também tenho um seguro da fração, mas a companhia de seguros “”lavou as mãos.”” -----------------------  

 ----------- Vou avançar para Tribunal, pois não há maneira de resolver esta situação.” ------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto salientou que “digo o mesmo que disse há pouco: avançar 
para tribunal mas já com a definição correta, de quem é a propriedade e a obrigação para realização 
das obras.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente disse que “agradeço o contributo que aqui prestou. Se calhar os Srs. até se 
podem juntar, uma vez que os proprietários é que mandam, para poderem atuar em grupo, será 
melhor.”  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: Fernando Monteiro. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Bairro Caixa d’Água, Bloco 7, 3.º andar, Silves. ------------------------------------------------  

 ----------- O munícipe tomou a palavra referindo que “venho aqui por causa da minha habitação sita no 
Bairro Caixa d’Água, Bloco 7- 3.º andar, em Silves. Há já dez anos que estou lá e quero aqui colocar a 
questão da doença da minha esposa, que justifica a mudança para o r/c do mesmo prédio. Acontece 
que uma vizinha, por ter falta de visão, passou à minha frente e entretanto faleceu. Exigiram-nos 
então, como estávamos em primeiro lugar, mais documentos. E depois entregaram a casa a outra 
pessoa.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente perguntou “Sr. Fernando Monteiro as casas de habitação social, no seu 
entendimento, são para entregar a quem? É às pessoas que tenham falta, não é Sr. Fernando 
Monteiro? O Sr. tem um teto. Esta família não tinha teto. Sr. Fernando Monteiro, não sei qual é o seu 
lugar na lista. O Sr. é que veio aqui porque ficou a saber que a casa que queria para si, no r/c, tinha 
sido atribuída a outra pessoa, e o Sr. não gostou, por achar que estava à frente dessa outra pessoa. 
Houve um r/c que ficou vago e o Sr. está no 3.º andar. Nós temos 600 pessoas inscritas à espera de 
habitação social – 600 pessoas sem casa! No seu caso, o Sr. veio ter uma reunião connosco e disse 
que não concordava com a atribuição da casa a outra pessoa, mas eu disse-lhe que essa pessoa 
apresentou um relatório médico de incapacidade. O Sr. disse então que também entregaria um 
relatório médico da sua mulher e foi isso que aconteceu. Mas o Sr. continua com casa! Entretanto até 
a pessoa a quem era para ser atribuída a casa nem o foi, porque houve uma outra situação mais 
urgente, uma vez que se tratava de uma família que não tinha casa, que é a que lá está agora. ----------  

 ----------- O Sr. Fernando Monteiro, com os exames que tem, fica na lista de espera. A habitação social, 
segundo a legislação, existe para ajudar as pessoas num determinado tempo, para as pessoas 
equilibrarem as suas vidas. Há quantos anos está o Sr. lá?” Tendo o Sr. Fernando Monteiro 
respondido “há 30 anos.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra salientando que “é para equilibrar a sua vida porque a 
casa foi atribuída a uma pessoa que tem falta, que não tem casa. Quero que o Sr. Fernando entenda 
bem em que situação a casa foi entregue – esta família não tinha casa! “ ----------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente mais frisou que “a distribuição das casas tem um critério e esta família ficou 
sem casa por situações muito gravosas que os atingiram e estão a ultrapassar. Também há 
comentários sobre si, Sr. Fernando Monteiro, e sabe disso. Mas todas as pessoas fazem comentários 
sobre as outras.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. tem casa não tem? Está há 30 anos com uma casa de habitação social! Agora 
encontra-se na lista de espera, para mudar por outra casa.” ---------------------------------------------------------   

 ----------- O Sr. Fernando Monteiro disse “trata-se de um problema de saúde, e para além disso, quero 
aqui referir que nestes 30 anos tenho feito obras.” ----------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente salientou que “eu percebo a sua situação e agradeço imenso que tenha 
feito essas obras. Era bom que todos os moradores fizessem a manutenção das próprias casas.” -------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo “também conheço o Sr. Fernando 
Monteiro já há muito tempo. Aquilo que estava previsto é que quando houvesse uma casa vaga com a 
mesma lotação poderia ser-lhe atribuída. Pode ser que esta situação de a casa ter sido atribuída ao Sr. 
Rogério Montes seja transitória.” Tendo a Sra. Presidente frisado “mas não foi entregue ao Sr. Rogério 
Montes!” Prosseguiu o Sr. Vereador dizendo “a família que lá está pode estar pouco tempo, não 
sabemos. As coisas sempre funcionaram em função das necessidades e prioridades. O Sr. há 30 anos 
que está numa habitação social. Aguarde, pois de um momento para o outro pode haver uma casa 
vaga. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente disse ao munícipe “Sr. Fernando Monteiro, não foi à toa que a sua esposa 
fez esses exames, não fique com essa mágoa. O Sr. quando chegou aqui veio de “”pés juntos”” e 
disse “a casa vai ser atribuída ao Sr. Rogério Montes!”, mas não foi atribuída. Foi pedido que o Sr. 
apresentasse os mesmos exames, pois são equiparados aos exames que outros fazem e têm que ser 
todos iguais, e para mostrar incapacidade há condições específicas por lei. Se calhar, se não tivesse 
feito os exames, quem teria ficado com a casa teria sido a pessoa que referiu há pouco, e assim não 
foi.” ------  

 ----------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto perguntou “essa família tem problemas de 
saúde?” Tendo a Sra. Presidente esclarecido que “não foi por razões de saúde, mas sim por não terem 
casa.” ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo que “esta situação de espera é de 
permuta, passar do terceiro para o r/c. Se calhar poderiam ter posto a família no 3.º andar e punham o 
Sr. Fernando Monteiro no r/c. Pediram exames médicos e depois não os consideraram. A esposa do 
Sr. Fernando Monteiro tem 68% de incapacidade. A situação de incapacidade só foi provada depois de 
já ter entrado a outra família. Não parece muito justo, terem pedido exames médicos e depois 
entregarem a casa a outra pessoa.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente explicou que “este Sr. ao saber que a casa não lhe foi entregue, veio cá 
reclamar. Criou-se uma discussão, e neste espaço de tempo a casa é entregue a outra família que 
surgiu sem casa.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Fernando Monteiro disse “mas esta família não tem incapacidade” ao que a Sra. 
Presidente retorquiu que “mas essa situação só foi provada depois de a casa ter sido entregue à 
família que lá está.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente agradeceu ao munícipe pela sua intervenção. ---------------------------------------   

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

 ----------- Munícipe: Artur Jorge. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assunto: Rua da Igreja/Travessa da Igreja, Algoz. ---------------------------------------------------------  

 ----------- O munícipe tomou a palavra dizendo “o assunto que me traz aqui já vem do tempo da Sra. 
Dra. Isabel Soares como Presidente da Câmara. Começou em janeiro de 2008 e continuou em outubro 
de 2014. Tem a ver com a Rua da Igreja, no Algoz, mais concretamente a partir da Travessa da Igreja.   

 ----------- Para além de ter escrito para a Câmara, tive conversas com todos os elementos do executivo 
camarário, quer com os de agora, quer com os do executivo anterior, todos eles tiveram uma 
sensibilidade diferente. Sei que, e embora tivesse pedido ao Sr. Sérgio Antão, atual e na altura 
Presidente da Junta, que quando houvesse uma reunião Comissão de Trânsito me informasse - se eu 
cá estivesse participaria nela. Vim com a minha mulher cá para baixo viver por querermos usufruir de 
uma qualidade de vida que pensamos aqui encontrar, com condições mais apropriadas para a terceira 
idade. Mas na zona da calçada, por exemplo, essas condições não existem. Houve reuniões da 
Comissão de Trânsito em 10/10/2011 e 6/02/2014 tenho conhecimento que, aliás tenho uma cópia da 
ata de 10/10/2011, fizeram lá umas vistorias mas, ou porque não houve contraditório ou porque não 
estiveram no local, aquilo ficou na mesma. Gostaria que as pessoas que fazem barulho dessem a 
cara. Estou preocupado comigo, com a minha família e com os transeuntes. O meu falecido sogro 
deixou-me aquela casa, que felizmente não é das piores do país. O que eu não posso é continuar a 



 
 

 

 

 

investir na reparação da parede de proteção à casa, quando carros que lá passam, por exemplo da 
Elis, INEM, Cruz Vermelha, que são carros que qualquer pessoa vê o seu tamanho, destroem a 
parede. Fiquei penalizado, em centenas de euros, por uma obra que fiz. Devia ter deixado a parede ir 
abaixo, cair em cima de algum carro ou algum transeunte. ----------------------------------------------------------- . 

 -----------  Acontece que em 2011, na tal ata da Comissão de Trânsito que tenho, consta uma decisão 
tomada, no entanto não foi aplicada. Este ano não fiz reparações e neste momento não é tão grave. 
Acontece que é necessário que as marcas que lá estão na parede, sejam vistoriadas por alguém. Por 
causa de cada viatura que estraga a parede faço obras - a Câmara vai passar a dar-me um subsídio? 
Ou não são feitas obras e a parede cai? Estão à espera que haja feridos graves? Há alturas em que os 
carros passam e se é uma viatura ligeira fica a 50 cm da minha parede. Se é um carro com a estrutura 
de um contentor, como já aconteceu a semana passada, eu fico com 10 cm entre o carro e a minha 
parede. Outro dia um contentor ficou lá parado avariado e fiquei impedido de sair de casa.” ---------------  

 ----------- A Sra. Presidente disse que “para que se possa saber agradeço que o Sr. Artur Jorge passe a 
fazer a citação das atas de 10 de outubro de 2011 e 6 de fevereiro de 2014. Estão aqui Srs. 
Vereadores novos e não estão a par da situação.” ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Prosseguiu o Sr. Artur Jorge dizendo “No ponto 4: Rua da Igreja, Algoz diz: é proposto pela 
Comissão a colocação de um sinal de trânsito proibido a pesados, após o entroncamento da 
Urbanização do Gaveto. Não existiu consenso na colocação de sinal de sentido proibido exceto a 
residentes, a partir do entroncamento com a Travessa da Igreja e o sentido único na referida Travessa, 
no sentido sul-norte. Propõe-se a manutenção do existente. ---------------------------------------------------------  

 ----------- O Algoz é uma zona antiga, com ruas antigas e estreitas e no entanto estão a dar passagem 
a trânsito desenfreado, se bem que a título provisório. Em 2010 tal não acontecia. Aliás, o Sr. Sérgio 
Antão, Presidente da Junta de Freguesia, disse-me que esta situação do trânsito passar na minha rua 
seria provisória. Vão-se fazer umas obras na rua Rodrigues Pincho.” ---------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente salientou que “lembro-me desta situação: não houve consenso e o que lá 
está ainda não foi sujeito a reparação.” -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Passando a tomar a palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto referiu que “houve uma reunião 
da Comissão de Trânsito este ano e foi feita uma proposta que ficou em ata. -----------------------------------  

 ----------- Eu não tenho cópia dessa ata, e também não tem que me ser facultada.” Tendo a Sra. 
Presidente dito que “mas a reunião é pública.” ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Falou novamente o munícipe ressaltando que “eu não ponho em causa o vosso trabalho, mas 
nestas coisas é sempre de ouvir o contraditório. Acontece que as pessoas reclamam com tudo e com 
todos, mas se os Srs. lá vão só têm sorrisos. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nesta mesma rua acontece que, a partir de uma determinada hora, não se consegue 
descansar, por causa do barulho do trânsito. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por exemplo: há pouco tempo, três jovens da zona de Armação de Pera faleceram, 
lamentavelmente, mas esses mesmos jovens, horas antes, passaram na minha Rua para tomar café a 
alta velocidade e alguém disse “”não vão longe””.  ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Há também os altifalantes à meia-noite, os carros a abrandar e acelerar. Em frente ao n.º 7 da 
Rua da Igreja existe uma tampa de saneamento e com cada carro que lá passa faz barulho. Porque é 
que as pessoas que reclamam não fazem chegar aqui as reclamações por escrito? Este caso da 
tampa até é fácil de resolver. Nesta mesma rua no n.º 27, na parte lateral do prédio antigo, começam a 
aparecer fissuras de aproximadamente 10 cm. Estão à espera que a parede caia? E depois com o 
trepidar dos carros ainda é pior. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente perguntou “que rua é essa?” e o Sr. Artur Jorge respondeu “é também na 
minha rua, ou seja Rua da Igreja.”--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Prosseguiu o munícipe dizendo que “é incrível como no Algoz há tanta falta de identificação 
nas ruas - este ano já perdi várias cartas, porque o carteiro não consegue localizar a Rua da Igreja. A 
identificação está mal colocada ou simplesmente não existe. --------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Já várias vezes tenho ouvido as pessoas reclamar e têm-me dito que neste Bairro, sito na 
Rua Tomé Rodrigues Pincho os moloks estão muito mal colocados. Nunca lá deviam ter sido postos. 
Eu que moro a sul dos contentores, quando está vento norte, tenho que ter uma máscara na cara por 
causa do cheiro. Perto desse local só existe uma boca de incêndio e se um dia houver uma fatalidade 
não há água suficiente. A questão da limpeza é muito diferente de como funciona na minha zona de 
residência. As pessoas aqui são muito porcas e em vez de levantarem a tampa põem o lixo ao lado do 
contentor e quem vier atrás que resolva. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Eu não posso proibir ninguém de beber, mas irrita-me e parece deselegante para com o 
cidadão comum, para com o seu vizinho, a situação que se vê. Os Srs. passam no Algoz e em alguns 
lugares é nojento o que se vê. Garrafas de vidro espalhadas pelos poiais ou chão, e chegam a estar 
semanas. Ora aquele vasilhame cai no chão, parte-se e pode provocar acidentes, pode alguém cair e 
magoar-se. Ainda não aconteceu e ainda bem, mas a prevenção é sempre a melhor arma. Há alguns 
locais que estão imundos. Para além de que, às vezes, as pessoas vão bebendo e urinando, 
inclusivamente ao pé da Caixa Agrícola. É certo que não se pode pôr um polícia ao pé de cada 
cidadão, mas pode haver uma sensibilização. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deveria ser cumprida a lei: quando se vende bebida para ser consumida no exterior deverá 
ser vendida num copo de plástico.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Continua o munícipe dizendo que “na estrada sentido Guia/Algoz, logo a seguir à entrada do 
Algoz, há uma rua à esquerda, que vai para Urbanização Valverdinho, onde foram feitas obras em 
quase metade da estrada e teve que ser tapada, mas foi insuficiente. Há imensos buracos e os carros 
desviam-se deles e vão para cima das outras viaturas. Junto ao “Restaurante O João” há lá uma 
berma, do lado esquerda, que tem cerca de 50 cm em terra batida. ------------------------------------------------  

 ----------- Também em frente à Elis a toda a largura da estrada, na altura da sua construção, ou não 
puseram alcatrão ou o alcatrão abateu e já lá têm acontecido vários acidentes. Nessa mesma estrada, 
e na parte do concelho de Silves, há alguns remendos que com o passar do tempo foram abatendo e 
algumas viaturas despistam-se - ora a estrada não pode ter estes abatimentos. As bermas também 
não são limpas. Se vou no meu carro, evito ir contra aquele matagal que algumas casas têm. ------------  

 ----------- Há também a situação da estrada que vai do Algoz para São Lourenço do Palmeiral, em 
termos de bermas está horrível e há arbustos de uma altura enorme. As estradas mais aceitáveis são 
as que vão do Algoz para Tunes e para Silves. Saliento também que, por vezes, este tipo de 
vegetação encobre muitas vezes sinais de trânsito, porque as bermas estão mal limpas.” ------------------  

 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “destes problemas que aqui apresentou, a 
estrada Algoz/Guia é uma das nossas prioridades e vamos tentar incluir no próximo orçamento 
reparações para as mesmas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos moloks, nós temos tido a prática de os lavar com alguma frequência e 
agora até estamos a fazê-lo com muita frequência, mas com prioridade nas zonas com mais 
população, normalmente zonas mais litorais. Os operacionais são os mesmos que no inverno e não 
podemos fazer contratações, pelo que vai haver outras freguesias em que se vai ver mais esta 
situação da limpeza, o que nos deixa constrangidos porque é preocupante e todos têm direito á 
limpeza.  

 ----------- Quanto à referência que fez das atas: o que pretende é estar presente numa próxima reunião 
da Comissão de Trânsito? Tendo o munícipe respondido que não. Prosseguiu a Sra. Presidente 
dizendo que “As situações que falou já foram levadas a estas reuniões da Comissão de Trânsito em 
2011 e 2014, e agora, se calhar, também foram. Mas faz bem em aqui vir e salientar estas situações.” -  

 ----------- O Sr. Artur Jorge disse que “inclusivamente, a GNR diz que é da responsabilidade da 
Câmara.” Ao que a Sra. Presidente retorquiu “atenção que a GNR faz parte da Comissão de Trânsito, 
bem como representantes da Câmara, Bombeiros, Taxistas e Comerciantes (são 8 pessoas). Nestas 
reuniões são deliberadas determinadas coisas e não houve consenso relativamente a esta situação, o 
que não quer dizer que não volte a ser discutido noutras reuniões. -------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que “tomei nota dos prédios, porque provavelmente este prédio que disse estar a 
ruir até já deve ter sido notificado o seu proprietário. Eu não posso é interferir em prédios particulares. 



 
 

 

 

 

Quanto à solução para a tampa que faz barulho, agradeço a sua sugestão. Realmente é muito 
incomodativo.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Artur Jorge disse que “na minha ausência, houve alguém que disse que havia fuga de 
esgotos na minha casa. Foram retirados os paralelos e rebentaram parte da parede, deixando um 
monte de paralelos no chão e buracos abertos na parede com fios elétricos visíveis. Os paralelos 
foram deixados eu arrumei-os à parede; o buraco na parede tapei-o, o pino de estrada de sinalização a 
dizer que havia paralelos à frente deixei-o lá, mas o tal Sr. que disse dos esgotos depois levou-o com 
ele. Quanto às reuniões da Comissão da Toponímia: se for preciso eu faço 500 kms para cá vir.” --------  

 ----------- A Sra. Presidente ausentou-se às 11h30. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Falou de seguida o Sr. Vereador Mário Godinho dizendo que “tive conhecimento do problema 
do Algoz na reunião da Comissão de Trânsito, assim como os Srs. Vereadores Dr. Paulo Pina e Dr. 
Rogério Pinto que fazem parte da Comissão, e estranho a situação da GNR ter dito que a 
responsabilidade é da Câmara, pelo que penso ter sido um subalterno, uma vez que o Comandante 
participou na reunião. O Sr. Artur Jorge veio cá um dia e fiquei com o seu contacto telefónico, 
combinámos lá ir e lá estive. É uma situação que será debatida na próxima reunião da Comissão de 
Trânsito. Há condições desde que não prejudique o trânsito no Algoz. Em relação à estrada Algoz/Guia 
eu estive lá na segunda com um Eng.º responsável pelo trânsito, parámos o carro para avaliar a 
situação, vimos que o alcatrão não tem aderência nenhuma e com o piso seco escorrega, quanto mais 
com água; também estivemos junto à Elis, sendo que vai haver na próxima semana uma intervenção 
nas bermas e nos buracos. Tal como a Sra. Presidente disse, estamos a trabalhar, há até um 
compromisso com o Sr. Sérgio Antão, Presidente da Junta do Algoz, para que se contemple no 
orçamento uma verba para arranjar essa estrada Algoz/Guia. Na estrada Algoz/Tunes também há 
declives muito acentuados que queremos resolver, pois são um perigo. Em relação à boca-de-
incêndio, eu comuniquei ao técnico da Câmara para lá ir e não sei se já foi - vou ver. Quanto à 
reposição da calçada, também informei o Sr. Artur Jorge de que, na altura, estávamos em pleno verão 
e com tantas Festas e Romarias não tínhamos pessoal disponível. Durante este mês deverá haver 
condições para o fazer.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Artur Jorge sugeriu que “relativamente à tampa de esgotos, seria de lá ser posta uma 
tampa em ferro fundido. A tampa que lá está tem um selo, pelo que penso nunca ter sido feita uma 
desinfeção dos esgotos.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra dizendo que “em relação ao civismo, o que acontece 
no Algoz acontece também noutros sítios. Estamos a fazer uma ação de sensibilização junto das 
crianças. Há sítios melhores que outros, mas iremos trabalhar nesse sentido.” ---------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse “Sr. Artur Jorge, já nos conhecemos e já tivemos 
conversas sobre algumas situações. O Sr. fez aqui uma radiografia muito atenta sobre alguns 
problemas do dia-a-dia. Essa tampa que faz barulho, se calhar fá-lo porque foi levantada para ser feita 
a limpeza. O Sr. Vereador Mário Godinho já referiu que há uma lista de correções a serem feitas nessa 
estrada. A questão da Comissão de Trânsito          tem-nos preocupado. Estivemos três vezes no 
Algoz, com as várias entidades, e a proposta era reduzir a velocidade naquela zona, conforme está na 
ata que o Sr. Artur Jorge leu. Nunca foi tomada uma proposta pela Comissão, mas não quer dizer que 
não venha ser feita. Quando é feita uma proposta pela Comissão, depois vem a reunião de Câmara. 
Esteve lá o Comandante do Posto de Armação de Pera. Eu também moro onde moro e os carros 
fazem barulho, mas sujeito-me. Se calhar era bom que comprasse vidros duplos.” ----------------------------  

 ----------- Tomou a palavra o munícipe perguntando “eu é que ainda vou ter que gastar dinheiro para ter 
condições?” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Retomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto dizendo que “era bom que viesse mais 
gente às reuniões de Câmara públicas, assim como o Sr. Artur Jorge fez. As suas preocupações são 
as nossas preocupações.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça disse que “a redução da velocidade não resolve 
nada; aliás o Algoz tem um problema com os grandes camiões que atravessam a vila. Em 
determinadas horas é muito difícil passar no Algoz.” --------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Artur Jorge disse que “quando se faz qualquer coisa, há sempre uma prévia 
negociação. Os camiões hoje passam lá para abastecer uma empresa. Isto surgiu depois de uma 
negociação, e numa negociação há cedências e reinvidicações - neste caso a Câmara cedeu demais.” 
Tendo o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto dito “aí é que está equivocado!” -----------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente informou que “não foram devidamente contempladas estas alterações de 
trânsito, quando foi da construção do Centro de Distribuição do Grupo Jerónimo Martins, reconheço 
isso. É deveras perigoso que camiões de grande porte com reboque, passem dentro do Algoz, mas 
está-se a estudar uma alternativa ao trânsito, por forma a minimizar essa situação que falou.” ------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto salientou que “para quem vem de São 
Bartolomeu de Messines é terrível.” E a Sra. Presidente disse “pois, esses vão para o Jerónimo 
Martins.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo que “agradeço as situações aqui levantadas. 
Algumas até já foram identificadas, como a rua e o trânsito foi tratado na reunião da Comissão de 
Trânsito. Foram tomadas decisões e não me recordo bem, mas penso que foi de reduzir o trânsito. De 
qualquer forma, qualquer decisão tomada pode ser alterada noutra reunião da Comissão de Trânsito, 
se a atual não corresponder ao ideal. São discutidas na Comissão de Trânsito situações identificadas 
pela Junta de Freguesia, através de reclamações recebidas.”  ------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente referiu que “esta questão de alteração do trânsito tem sido discutida em 
reuniões da Comissão de Trânsito, só que não tem havido consenso, e recordo-me disso porque, na 
altura, eu também ia às reuniões. Isto tem sido discutido e saliento que durante estas reuniões vamos 
sempre ao local.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O munícipe disse que “na Travessa da Igreja seria simplesmente virar à direita e resolvia-se o 
problema, não é preciso grandes sinalizações e alterações de velocidade.”  ------------------------------------  

 ----------- Quem vem da Urbanização Colina Verde, no Algoz, quase em frente mas do seu lado 
esquerdo, existe uma placa retangular de “sentido obrigatório em frente”. Em frente para quem? Para 
quem vem debaixo? Havia lá uma placa redonda “sentido obrigatório para direita”. Está lá a fazer o 
quê? Houve até um GNR que disse que outro dia não soube se devia multar alguém lá ou não, se é de 
dois sentidos ou não. Eu já pude confirmar que é de sentido único.” -----------------------------------------------  

 ----------- Tomando a palavra, a Sra. Presidente disse que “as reuniões de Comissão de Trânsito são 
feitas no próprio local, e há um responsável dos Bombeiros, Comerciantes, Presidentes de Junta, 
Táxis, bem como do Município, e nós deslocamo-nos ao local e avaliamos. Mas atenção: não há é 
consenso, quanto à colocação de determinados sinais. Eu tenho uma opinião, e foi explanada na 
altura, era eu Vereadora não permanente. Agora não faço parte da Comissão, mas sei que tem sido 
discutido na reunião e não se tem chegado a um consenso.” --------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Prof. Ana Cristina Ferreira interveio dizendo que “há um mês, a Comissão 
de Trânsito fez precisamente isso na minha rua, em Armação de Pera – foi fechada ao trânsito excetuo 
a residentes. Possivelmente, foi uma decisão consensual por parte da Comissão de Trânsito.” -----------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse “não é só virar à direita, porque sobrecarrega o 
trânsito numa zona onde já existe muito trânsito.” -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para finalizar a Sra. Presidente disse que “se for do entendimento da Comissão de Trânsito 
ouvi-lo, será contactado para tal. Estamos agora com uma equipa a dar resposta ao que foi proposto 
pela Comissão. Depois de haver consenso o assunto é levado a reunião de Câmara para deliberação, 
depois é que é posto em prática.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: Arqt.º Jorge Reis, em representação de Carla Anne Flanagan. ---------------------------  
 ----------- Assunto: Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de um Hotel para 
Cães e Gatos, em prédio sito no Pinheiro e Garrado, Silves. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Tomando a palavra o munícipe disse “o assunto que hoje trago tem a ver com um pedido de 
informação prévia, em nome da minha cliente Carla Anne Flanagan aqui presente, que já foi submetido 
a reunião de Câmara no início de junho. Contudo, até à presente data não recebemos nenhuma 
resposta, pelo que venho saber em que pé está o processo. ---------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente perguntou ao munícipe se referiu o mês de junho, ao que o mesmo 
respondeu afirmativamente.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Prosseguindo a Sra. Presidente perguntou “de que processo se trata?” ------------------------------   

 ----------- Ao que o munícipe respondeu “de Hotel canino, a edificar no Sitio do Pinheiro e Garrado, 
processo 18851.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tenho ligado para a Câmara e têm-me dito que o processo já foi a reunião de Câmara e está 
para parecer jurídico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Gostaríamos de ter alguma resposta por forma a dar solução a alguma situação que, 
porventura, seja adversa ao concelho. O terreno em questão não é propriedade dos meus clientes aqui 
presentes, mas existe bastante interesse em adquiri-lo. Gostariam de construir um Hotel Canino e têm 
preferência por este concelho. No entanto, se não obtiverem resposta com alguma brevidade por parte 
da Câmara, terão de procurar um terreno noutro concelho.” ----------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente retomou o uso da palavra dizendo “pelo que percebi e a Sra. Dra. Isabel 
Cabrita informou, está a ser pedido um parecer jurídico ao Sr. Dr. João Aires, advogado que tem uma 
avença connosco, e dependemos agora do resultado desse parecer. De momento não está pendente 
dos serviços da Câmara. O que eu posso fazer é quando sair da reunião tentar saber quando é que o 
parecer estará pronto.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Há que ter em conta que apanhou o período das férias, e de que não está agora dependendo 
de nós. Se o parecer fosse dado pelos nossos serviços poderíamos requerer com celebridade. ----------  

 ----------- Solicito então o seu contacto para lhe dar um feed-back.” O Sr. Arqto. Jorge Reis deu o seu 
contacto que é tm 965 188 402. Prosseguiu a Sra. Presidente dizendo “vou tentar saber a situação do 
parecer já de imediato, pelo que vou sair e dar indicação aos serviços para contactarem o Sr. Dr. João 
Aires.” (a Sra. Presidente ausentou-se da sala às12h00).” ------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo “conheço há muitos anos a D.ª Carla 
Anne, veterinária e responsável pelos golfinhos do Zoomarine. Este é um projeto nobre para ajudar os 
animais, muito nobre e de grande exigência pela sua parte, do  que eu conheço da D. Anne. Se este 
projeto ficar aqui no concelho de Silves, fica muito bem entregue e será um prestígio para o nosso 
concelho. É de louvar a preferência da D.ª Anne. Vamos fazer tudo o que for possível para que realize 
o seu sonho. O que será, afinal, bom para todos nós.” -----------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra e disse que “tenho ideia deste assunto ter 
vindo a reunião de Câmara em julho e a deliberação teve a ver com a REN (reserva ecológica 
nacional) e neste tipo de assuntos o normal é ser deliberado solicitar parecer jurídico, para 
salvaguardar determinados aspetos do foro jurídico, para os quais nós não temos conhecimentos 
técnicos. Se não houver nenhum problema de ordem jurídica não vejo entrave. Como se meteu o mês 
de agosto e esta é a segunda reunião de Câmara depois das férias, até poderá não levar muito mais 
tempo, como é normal acontecer, e vai de encontro também aos nossos interesses.” ------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Prof. Ana Cristina Ferreira disse que “faço minhas as palavras do meu 
colega Sr. Vereador Dr. Paulo Pina.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente, de regresso ao Salão Nobre, informou que “telefonei ao Sr. Dr. João Aires: 
ele regressou há pouco tempo ao trabalho, mas disse que na segunda feira dia 7 de setembro, o mais 
tardar, far-nos-á chegar o parecer jurídico. Depois o assunto terá que vir novamente a reunião de 
Câmara, mas se quiser podem cá vir tomar conhecimento do seu teor, na segunda-feira próxima. A 
Sra. Presidente perguntou: há algum constrangimento em relação ao terreno?” --------------------------------  

 ----------- Ao que o Sr. Arqto. Jorge Reis respondeu que “há uma questão realmente: eu falei com o 
topógrafo que me disse que há uma ponta do terreno REN (Reserva Ecológica Nacional), mas nas 
cartas da Câmara não existe ali nada.” -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo a Sra. Presidente salientado que “pode haver algum constrangimento quanto a isso. 
Peço desculpa pela demora, mas meteu-se o período de férias.” ---------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A D.ª Carla Anne referiu que “o projeto já tem muito trabalho por trás até chegar a este 
terreno. Há quase um ano que temos andado a ver e não foi fácil chegar a este projeto. Sabemos que 
este projeto poderá levantar algum condicionalismo à Câmara.” ----------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente disse que “os constrangimentos não são da Câmara, mas sim em termos 
de condicionalismo do terreno, a nível da sua classificação. São constrangimentos legais, não da 
Câmara. Há coisas que nos transcendem, por muito que queiramos investimentos no concelho.” --------  

 -----------  O Sr. Arqto. Jorge Reis voltou a intervir dizendo que “já encontrámos outros terrenos, mas 
tinham a classificação de RAN (Reserva Agrícola Nacional) ou REN (Reserva Ecológica Nacional), só 
neste é que podemos ver nas cartas que não tem essa classificação não existe, tem boas condições e 
uma dimensão muito boa para a edificação deste projeto. Projeto este que tem tudo a ver com o 
concelho.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente terminou dizendo que “agradecemos a vossa presença e esperamos que 
tudo corra pelo melhor.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DO ACESSO 
POENTE À VILA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, 
procedendo nos termos aí propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DOS 
EVENTOS III TROFÉU AGILITY TERRA JOÃO DE DEUS - II MOSTRA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 
DO ALGARVE, NO RECINTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, 
DIA19 DE SETEMBRO DE 2015 DAS 09H00 ÀS 22H00 E DIA 20 DE SETEMBRO DAS 9H ÀS 14H.  --  
 ----------- REQUERENTE: Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines. --------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer da Junta de Freguesia, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do seu pagamento nos termos do disposto no artigo 7.º do regulamento de Taxas e 
Licenças. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DA 
FESTA EM HONRA DA NOSSA SENHORA DO CARMO, NO LARGO DA JUNTA (RUA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS) EM ALCANTARILHA, DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 DAS 
20H00 ATÉ 01H00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Fábrica da Igreja Paroquial de Alcantarilha ---------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer da Junta de Freguesia, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do seu pagamento nos termos do disposto no artigo 7.º do regulamento de Taxas e 
Licenças. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 – ASSUNTO - PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA DA NOSSA SENHORA DO CARMO, NO LARGO DA JUNTA 
(RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS) EM ALCANTARILHA, DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 
2015 DAS 20H00 ATÉ 01H00. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Fábrica da Igreja Paroquial de Alcantarilha ---------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer da Junta de Freguesia, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do seu pagamento nos termos do disposto no artigo 7.º do regulamento de Taxas e 
Licenças. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DA FESTA DE VERÃO DA ADECT (ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE 
TUNES), NO LARGO DA ESTAÇÃO DE TUNES, DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 DAS 18H00 ÀS 
24H00 – RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: ADECT - Associação Desportiva e Cultural de Tunes. -------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer da Junta de Freguesia, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho do Exmo. Sr. Vice-
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DA 
FESTA DE VERÃO DA ADECT (ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE TUNES), NO 
LARGO DA ESTAÇÃO DE TUNES, DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 DAS 18H00 ÀS 24H00 - 
RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: ADECT - Associação Desportiva e Cultural de Tunes. -------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer da Junta de Freguesia, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho do Exmo. Sr. Vice-
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA TRABALHOS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FERROVIÁRIA, A EFETUAR NAS ESTAÇÕES DE SILVES E 
ALCANTARILHA, DE 25 DE AGOSTO DE 2015 A 31 DE OUTUBRO DE 2015, SEGUNDAS A 
QUINTAS FEIRAS DAS 00H00 ÀS 06H00 E 22H00 ÀS 24H00, BEM COMO SEXTAS FEIRAS DAS 
00H00 ÀS 06H00 – RATIFICAÇÃO. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: OPWAY - Engenharia, S.A. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e pareceres da Juntas de Freguesia, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho do Exmo. Sr. Vice-
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROCEDIMENTO CONCURSAL N.º 124/SAPR/2014 - APRESENTAÇÃO, 
POR PARTE DO MILLENNIUM BCP, DA DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA 
EXECUÇÃO DE CONTRATO. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa e “Declaração de 
Responsabilidade pela Execução de Contrato” do Millennium bcp, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer, procedendo 
nos termos aí propostos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ACIDENTE NA VIA PÚBLICA EM ARMAÇÃO DE PERA, 
DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014.--------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- LESADOS: Ana Esteves de Oliveira Travassos e José Carlos Sousa Travassos. ------------------  
 ----------- Presente parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrito.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento do teor do parecer jurídico.  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE APOIO, APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SILVES, NO VALOR DE 21.406,92 € (VINTE E 
UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS MIL EUROS E NOVENTA E DOIS CÊNTIMOS), PARA 
PAGAMENTO DA REPARAÇÃO DA VIATURA/PLATAFORMA AUTO-ESCADA CAMIVA. -----------------  
 ----------- Presente informação da Secção da Contabilidade, Cabimento, informação do Serviço de 
Proteção Civil e Florestas, pedido de apoio, fatura n.º 1/90078 da Extincêndios, S:A., de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder o apoio financeiro solicitado, nos 
termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 quarenta 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.  -------------------------------------------------------------------  
 


