
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 32  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------ ----- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015  -------------------------  
 ----------- Aos dezasseis 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 nove horas e quarenta e cinco 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, Dr. 
Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, Dr. Fernando José Serpa Cabrita, Dr. 
Paulo Joaquim Guerreiro Pina e Sr. Vereador Prof. Pedro Nuno Teixeira Santos. -----------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência da Sr. Vereadora Eng.ª Maria 
Luísa Medeiro Conduto Luís, tendo-se feito substituir pelo Sr. Vereador Prof. Pedro Nuno Teixeira 
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 5.011.521,97 € (cinco milhões, onze mil, quinhentos e vinte e um euros e noventa e sete 
cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 365.919,95 € (trezentos e sessenta e cinco mil, 
novecentos e dezanove euros e noventa e cinco 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 em 
reunião de Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente às informações, foi pedido pelo Grupo Lidl para estarem presentes nesta 
reunião, para explicar o que pretendem com a nova loja. O Srs. estão lá fora, pelo que sugeria que, se 
todos concordassem, os Srs. Miguel Reis, Eduardo Gomes e José Azevedo entram para informarem o 
que considerarem por conveniente.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Iremos ouvi-los sem qualquer compromisso da nossa parte, obviamente. Estaremos apenas 
como ouvintes. Já tínhamos este ponto agendado para hoje, pelo que iremos depois deliberar sobre o 
mesmo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os Srs. entraram na sala, tendo a Sra. Presidente feito a apresentação de todos os presentes 
por parte da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Passa então o Sr. Miguel Reis a falar: “muito agradecemos por nos terem recebido, pois 
gostaríamos de fazer uma pequena apresentação.” Fez a entrega de um exemplar do “Projeto Nova 
Loja Silves” a cada um dos elementos de Vereação, que fica anexo a esta ata, e prosseguiu o Sr. 
Miguel Reis dizendo “somos do Lidl e eu sou responsável pela zona sul do país. Já abri muitas lojas e 
criei muitos postos de trabalho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Há uma necessidade de sair do espaço onde estamos, para abrir uma loja muito mais 
apelativa e pretendemos deslocar-nos para um lugar mais aprazível e maior. ----------------------------------  
 ----------- Surgiu este espaço, para o qual pedimos informação prévia, que reúne as condições para nos 
instalarmos. Pretendemos fechar a loja atual e abrir uma nova no espaço junto ao Mercado Municipal, 
antigo edifício dos Bombeiros. Ou seja, fechamos uma loja e abrimos outra. A zona onde estamos 
agora causa alguns inconvenientes para os residentes. É uma relação cordial, mas realmente 
incomodativa pelas cargas e descargas, nomeadamente. Pretendemos criar um investimento no novo 
edifício, à volta de 1.800.00,00 € (um milhão e oitocentos mil euros), para uma loja maior, com mais 



 
 

 

 

 

serviços e mais oito ou nove colaboradores. As fotos 3D que apresentamos são um estudo prévio do 
que pretenderíamos para o local. Já recebemos um feed-back do Município, relativamente ao edifício 
em projeto: se calhar, é um edifício com uma imagem muito futurista e distante do ambiente 
circundante. Mas pretendemos abrir espaços de transparência no edifício. Mantermos a sua traça, mas 
com mais transparências criando grande visibilidade exterior e interior. Estando junto ao Mercado 
Municipal, e este Mercado, para nós, é um parceiro. Não estamos ao lado, estamos no Mercado 
Municipal, como acontece nos casos dos concelhos de Almada, Seixal, Lisboa. É uma mais-valia para 
o Mercado, nós não vamos ser seus concorrentes, pois o que oferecemos é, muitas vezes, a granel, 
quer de legumes quer de frutas, e temos pouca variedade, o que não acontece no Mercado Municipal. 
Já temos outras experiências, como no Feijó ou em Alvalade (Lisboa), em que havia mercados que 
estavam para fechar, e com uma nossa loja lá junto, isso já não aconteceu. Até atraímos mais pessoas 
para a zona - cerca de mais 800 pessoas a irem para estes locais. Se as bancas do Mercado tiverem 
boa apresentação e produtos de qualidade, de certeza absoluta que vão ter sucesso, como acontece 
noutros Mercados do país. Poderia surgir algum mal-estar por surgir concorrência, mas o que nós 
queremos é ser uma âncora e não concorrentes, para o Mercado, e restante comércio local. --------------  
 ----------- Vamos criar cem lugares de estacionamento na cobertura do edifício, que vão servir a baixa, 
o que também será uma mais-valia e atrairá mais pessoas. Uma mais-valia para o Município, para os 
turistas que percorrem Silves, bem como para os residentes. --------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente ao edifício existente, onde nós nos pretendemos instalar, está em muito mau 
estado, pelo que gostaríamos de fazer parte da solução para este problema, fazendo as obras 
necessárias.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao espaço que fechamos, iriamos pô-lo no mercado para compra ou aluguer; 
inclusivamente fica ao dispor do Município para qualquer serviço ou evento. As fotos no projeto são 
para ajudar a desmistificá-lo. Sabemos que há interesse do Município em fazer obras no Mercado. Nós 
estamos dispostos a comparticipar com cerca de 60.000,00 € (sessenta mil euros) para essa obra. -----  
 ----------- Se tiverem algumas dúvidas, estamos ao dispor. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Interveio o Sr. José Azevedo dizendo “caso seja possível, podemos fazer campanhas ao 
longo do ano, como é nossa prática. Gostávamos que, caso a loja seja uma realidade, a nível de 
marketing, publicidade, fosse feito também em parceria. Iríamos enobrecer o Largo do Mercado pois o 
edifício que lá está realmente não está tão nobre assim. Podiam era haver mais esplanadas com mais 
qualidade para enobrecer o local. Silves é muito visitado, em especial o centro histórico. Hoje cheguei 
à zona do Mercado e tive muita dificuldade em estacionar por causa dos comerciantes do Mercado 
com cargas e descargas. Sugeríamos que essa rua fosse pedonal.” -----------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “sabe que nós, executivo, já tivemos 
intenções para aquele edifício; já houve, inclusivamente, deliberações feitas pelo anterior executivo 
quanto ao espaço que lá existe, no sentido de não se permitir mais nenhuma loja na frente do rio, 
como, aliás eu já tinha transmitido ao Grupo Lidl. Gostávamos que tivessem isso bem presente. No 
vosso caso dizem que é relocalização. Quando fala da âncora, digo em meu nome particular e em 
nome do executivo permanente, é uma questão preocupante. Quando fala em Lisboa, está a falar em 
zonas muito populosas, sendo que aqui são realidades muito diferentes. Vamos falar da vossa 
situação hoje nesta reunião de Câmara, temos aqui o vosso pedido e já temos o parecer da Junta de 
Freguesia de Silves. Queremos zelar pelos comerciantes do Mercado, porque a maior parte são 
produtores locais e não têm assim tanta variedade como se poderia pensar. O que produzem poem ali 
à venda, é muito diferente de mercados de Lisboa, por exemplo. Os mercados do interior do concelho 
são muito diferentes e nós zelamos pelos interesses da população, é para isso também que cá 
estamos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais interveio o Sr. José Azevedo dizendo “aqui em Silves, se calhar até será mais fácil ter o 
Lidl como parceria. Será maior o sucesso. Em Almada e Lisboa, por exemplo, perdeu-se a tradição de 
ir ao mercado, aliás, nas grandes cidades acabou. Aqui em Silves, deveria haver mais restauração, 
com esplanadas de qualidade e também mais artesanato. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Nós vendemos muito pouco de fruta e de legumes. Com certeza que isso não acontece no 
Mercado de Silves. Eu, quando vou ao mercado, conheço a Sra. da fruta, conheço o Sr. do peixe e 
conheço o Sr. da carne, porque vou lá há quatro, cinco, dez anos. Nas lojas do Lidl, por exemplo, o 
peixe é todo embalado e temos só três variedades (robalo, salmão e bacalhau). Quem gosta de ir ao 
Mercado não deixa de ir para comprar peixe. Quanto à carne, nós não temos talho, temos sim 
produtos embalados, por isso não faz concorrência ao Mercado. Temos as frutas e legumes, na sua 
maioria, em sacos e não há a possibilidade de comprar duas ou três. Com as cenouras acontece o 



 
 

 

 

 

mesmo. Somos diferentes de outros tipos de projetos que cá vieram, como o Pingo Doce. Os nossos 
frescos são com a cultura do alemão.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Para nós era muito importante fazer este projeto. Eu faço bons projetos em todo o lado. 
Quando entramos em Silves, vindos de Lagoa, vemos o Mercado e depois o outro edifício não tão 
dignificante. Seria muito bom, se todos conseguíssemos arranjar uma solução para o edifício. Quanto 
ao Município, não sei se encontrará outro parceiro como nós. Já fazemos parte de Silves. Foi difícil 
negociar com os proprietários, são pessoas realmente muito difíceis, mas eu agarrei e projeto e ficou 
fantástico - para um sitio que está nas portas da cidade. Este projeto é bom e o Lidl está aberto a 
outras soluções, de forma a que este projeto seja uma mais-valia para todos, não só para o Lidl, e que 
haja futuro para nós e para a restauração, lojas, todo o comércio ali existente. Penso que as 
esplanadas deviam ter mais qualidade e talvez isso devesse ser incutido nos comerciantes - 
melhorarem a sua imagem.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que “a minha decisão, e queria recuar algum 
tempo: há uns anos, na altura quando o Lidl veio para Silves, votei a favor da vossa instalação, apesar 
de vir fazer concorrência ao Modelo (atual Continente). Na altura, há 20 anos, houve uma 
manifestação dos outros concorrentes. Eu já li o parecer da Junta de Freguesia de Silves e acho que 
não devia ser considerado válido. Devia ser pedido um parecer bem detalhado e fundamentado. --------  
 ----------- A vossa apresentação não me convence.----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Há dois aspetos: um tem a ver com a política do concelho, pois há pessoas fora desta 
freguesia que veem para aqui vender, e há que acautelar isso; e quanto à localização do edifício, está 
mais que demonstrado que aquele espaço não tem características de segurança, é uma zona de 
acesso ao centro de Silves. Quanto aos peões aqui colocados no projeto: sugeria que vissem bem a 
sua localização. O projeto apresentado não dá nenhuma garantia, e reparem bem os peões vêm da 
zona de estacionamento no parque junto às piscinas, que tem 800 lugares, atravessam a estrada, e a 
saída dos utentes da vossa possível loja faz um choque a nível de entrada e saída da loja.  ---------------  
 ----------- Eu sei a dificuldade que existe de estacionar na zona da vossa atual loja, pois o parque que 
existe é um parque privativo do Lidl a céu aberto.  ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por estas razões eu sou contra este projeto atual. Sei que na vossa intervenção inicial, 
tiveram uma reunião com o Município. Vocês dizem que o edifício tem uma traça moderna, e dizem 
que ajudam, mas a minha posição é de disponibilidade para analisar a localização de uma nova loja, 
noutro local que não junto ao Mercado de Silves. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Como já vos disse, estou disponível para na cidade de Silves, acolher a vossa proposta.” ------  
 ----------- O Sr. Miguel Reis tomou novamente a palavra dizendo que “o parque atual com cem lugares 
é sim privativo do Lidl, e realmente o que nos incomoda são as pessoas que lá põem o carro das 8h 
até à noite; que o ponham lá uma hora ou duas tudo bem. Mesmo que não seja para fazerem compras 
no Lidl, não tem qualquer problema. Interessa é a rotatividade. Mas acrescento que, por esse prisma 
não havia lojas em Lisboa ou noutros locais. Há forma de resolver com corredores pedonais, 
alargamento dos passeios, salvaguardar os passeios pedonais, fazer estudos de tráfego. Penso que 
isto é facilmente ultrapassável. Quanto às cargas e descargas, iriam ser feitos através do parque de 
estacionamento. Não há piscas, nem nada disso. Pusemos no projeto, que hoje entregamos por cópia, 
pessoas a passarem, mas foi só para uma questão de animação da imagem do projeto. Respeito a sua 
posição, Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, mas há maneiras de resolver essa questão da circulação 
pedonal.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Podemos até fazer um estudo de tráfego. Desmistificar essa questão, contemplando as 
cargas e descargas.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente frisou que “da nossa parte, nunca levantámos questões sobre a parte 
arquitetónica, e gostaria que isto ficasse bem claro, pois o Sr. Miguel Reis referiu que o fizemos. Essa 
nunca foi a nossa preocupação; a nossa discussão é a localização da loja.“ ------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse “Dirijo-me agora ao Sr. Miguel Reis (uma vez que o 
Sr. Eduardo José Azevedo não falou), dizendo que é um projeto interessante, e falo pelo PSD. Não o 
ponho em causa, mas sou uma pessoa de princípio, pelo que preocupo-me com aqueles que são os 
nossos produtores; aqueles que procuram escoar o que produzem e isto é importante para nós, é 
condição “”sine qua non”” para haver um consenso; depois, se chegarmos lá, farão efetivamente como 
disseram? Temos que ver se será mesmo assim, como a questão das quantidades das vendas em 
termos de pesagens. Temos que ouvir a população, as pessoas que vão ao Mercado e saber a opinião 
das pessoas que vivem da venda dos seus produtos no Mercado. E temos aqui uma pessoa, o Sr. 
Vice-Presidente, que já foi Presidente da Junta de Freguesia de Silves e, de certa forma, ““gestor”” 



 
 

 

 

 

entre as pessoas e os mercados do concelho. Há um estudo inicial, mas não quer dizer que teríamos 
que ir por outro caminho. É importante esta questão dos produtores. Há outra questão que assumo, e 
o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa e a Sra. Presidente na altura também assumiram essa posição, 
que é a questão do Pingo Doce. Nós dissemos que realmente, como atrás disse, aquele edifício está 
nas portas da cidade, e achámos na altura que poderia haver outra utilização para o edifício, não 
ficando lá bem o Pingo Doce. Para mim é uma visão curta para aquele edifício, há outras alternativas 
para a implantação de uma loja do Lidl. É também importante saber se os primeiros candidatos àquele 
espaço continuam interessados ou não em fazer obras naquele espaço. Se o Pingo Doce continua 
interessado.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Miguel Reis frisou que ”já temos um contrato-promessa de compra e venda com o Lidl, 
pelo que essa situação não se põe.”  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguindo, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto dizendo que “é preciso repensar se aquele 
espaço será para o vosso projeto. A cidade merecia muito mais do que uma loja do Lidl, e não quero 
que me interpretem mal. A nossa política foi sempre querer o melhor para a cidade. São duas 
questões que quero colocar e são questões que têm de ser acauteladas. Hoje também não vamos 
votar este assunto, pois faltam aqui elementos habituais da Vereação. Estas questões têm que ser 
acauteladas. Como o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse e muito bem, é necessário que a Junta 
de Freguesia fundamente, objetivamente, o seu parecer. Não queremos que as pessoas pensem que 
foram traídas por sete pessoas, que estão aqui sentadas nesta mesa em reunião de Câmara, que não 
acautelaram estas questões. Neste momento a minha posição é igual à do Sr. Vereador Dr. Fernando 
Serpa, mas não quer dizer que não altere pelas situações que disse anteriormente. Se isto for pra 
frente, que haja envolvência entre a Câmara e o Lidl. Na vossa proposta não é acautelado quem vai 
descarregar para o mercado. Se há pessoa que viveu muitos anos esta situação do Mercado é o Sr. 
Vice-Presidente, como Presidente da Junta de Freguesia.” -----------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Miguel Reis referiu que “é um edifício que para habitação não dá e é demasiado 
grande, pelo que não estou a ver outra utilização.”  ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “há muitas utilizações que se podem dar àquele 
edifício. E há muitas situações como estas.” ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu o Sr. Miguel Reis dizendo “Eu fico muito contente com o facto das pessoas irem 
ao Mercado.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “a decisão que sair daqui tem que ser muito 
bem ponderada e terá que ser também favorável para o Mercado. Nós reconhecemos todos os 
melhoramentos que queriam fazer, mas tenham em conta que estamos abertos para o vosso projeto. 
Temos que ponderar muito bem se será âncora ou não para o Mercado, por isso é que temos que 
ponderar muito bem a vossa proposta. Mas estaremos sempre abertos para falarmos, quer seja para 
ali quer seja para outro espaço, Ainda bem que cá vieram, para esclarecer. Mas compreendam que 
temos muito bem que ponderar, se serão ou não uma âncora para o Mercado. Nós temos que 
defender as pessoas.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. José Azevedo salientou que “agradeço, em nome do Grupo Lidl, a disponibilidade e 
celeridade com que fomos recebidos, porque nem sempre assim acontece.” -----------------------------------  
 ----------- Tomou novamente a palavra a Sra. Presidente dizendo “na continuidade das informações: 
estive na reunião da Águas do Algarve, S.A. e foi marcada uma reunião extraordinária, na Algar 
também.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mas primeiro vou falar nas reuniões da Águas do Algarve, relativamente a novos projetos, 
novas contratações, novas obras e as obrigações que daí advêm: -------------------------------------------------  
 ----------- Para as candidaturas ao POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos), quer da Águas do Algarve quer dos Municípios, têm que seguir normas específicas, 
nomeadamente dar resposta a determinados parâmetros que o POSEUR levanta. A documentação 
está disponível num link, que vos poderei facultar, a fim de se inteirarem das obrigações que temos 
para nos podermos candidatar. Um dos requisitos obriga-nos a rever os tarifários, e isto é preocupante, 
quer a nível da Águas do Algarve, quer a nível do Município. Se não fizermos um reajuste, nem sequer 
nos podemos candidatar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à Algar, como sabem e contrariando a vontade dos Municípios, foi semiprivatizada. 
Haverá uma reunião extraordinária, penso que para indicar os novos representantes dos Municípios. --  
 ----------- Falámos também com a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, na reunião de 
segunda-feira, e ficámos a saber que os Municípios estão a todo o vapor, assim como a AMAL. As 



 
 

 

 

 

candidaturas têm que ser feitas no seio da AMAL, sendo depois projetadas para os Municípios. A 
argumentação para o facto de alguns atrasos é a questão dos prazos serem muitos apertados.  ---------  
 ----------- Quanto às DLBC’s (Desenvolvimento Local de Base Comunitária) está tudo tratado, mas as 
ADL’s (Associação de Desenvolvimento Local) ainda faltam. As ADL’s são o que vem das DLBC’s, ou 
seja, projetos feitos nas vertentes, quer rural, quer urbana, quer costeira, compiladas nas ADL’s. 
Depois faz-se o PADRE (Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos), que é um 
plano da AMAL. O que está a atrasar é a concertação das ADL’s para depois fazer o PADRE e o prazo 
é até ao fim do corrente o mês. Da parte dos Municípios foi feito. Isto dos fundos é preocupante, pois 
estão a sair os regulamentos e os prazos de intenção de candidaturas. Há um tempo para avaliação e 
depois para a apresentação do projeto. Tudo isto está a decorrer muito em cima da hora. Há que estar 
sempre atentos, para que possamos depois recorrer a financiamentos. Mas temos estado sempre em 
trabalhos com a AMAL e a CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional), mas mais 
diretamente com as comunicações que vêm dos Fundos Comunitários. ------------------------------------------  
 ----------- O NERA (Associação Empresarial da Região do Algarve) também apresentou um projeto, 
sendo que o Sr. Victor Neto, Presidente da Direção, fez a apresentação dos seus três eixos, sendo que 
um é a revitalização da parte industrial, e fiquei contente por isso, mas é imaterial. Vamos tentar 
recorrer a esse projeto. Depois tem duas ou três vertentes que têm a ver com zonas de baixa 
densidade. Nós, como concelho, fomos excluídos das zonas de baixa densidade. Recorremos dessa 
exclusão e a CCDR disse-nos que nos iriam incluir nas zonas de baixa densidade. Contudo, ainda não 
obtivemos qualquer documento que o ateste. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não fomos os únicos a ser excluídos e a CCDR assumiu que iria incluir as Freguesias que 
foram excluídas, pelo que estamos a trabalhar considerando sermos de baixa densidade. Foi-nos dito 
para assim proceder e acredito que estamos no caminho certo. -----------------------------------------------------  
 ----------- O NERA tem dois projetos: um para ajudar a comercializar os produtos dos produtores locais 
das zonas desfavorecidas (baixa densidade); e outro é a internacionalização desses produtos. Já 
entrámos em contacto com o NERA para nos candidatarmos. -------------------------------------------------------  
 ----------- Foi tratada também na AMAL, a situação da Almargem. A Almargem como sabem tinha um 
projeto financiado que era a Via Algarviana, mas não estando a conseguir suportar os seus custos, a 
Almargem está como que a querer demitir-se, digamos assim. Então, nós, os Municípios que estamos 
envolvidos na Via Algarviana, acordámos entre todos dar uma verba, em parcelas iguais, para 
sustentar a Via Algarviana até ao final do corrente ano.----------------------------------------------------------------   
 ----------- A Via Algarviana atravessa uma grande parte do nosso concelho, traz muita gente ao interior 
e envolve um número considerável de visitantes e utentes da via.  -------------------------------------------------  
 ----------- Eu disse, e obtive a concordância dos outros, que temos de estudar um modelo de 
sustentabilidade da Via Algarviana, para o futuro. A Almargem não está a querer, mas a sê-lo, terá de 
haver um modelo de sustentabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outra situação que virá a reunião de Câmara é a da Globalgarve – Cooperação e 
Desenvolvimento, S.A.. Como sabem entrou em insolvência, e solicitou aos Municípios que estão 
envolvidos (que são todos a nível do Algarve), que comprassem as infraestruturas. Pedimos, então, à 
Informática que fizesse uma avaliação, sendo que o valor da avaliação é o mesmo que a Globalgarve 
pede. As infraestruturas são necessárias para que nós tenhamos outro tipo de equipamento deste 
género, pelo que o assunto virá a uma próxima reunião. Todos os municípios estão avançar com isso, 
na compra das infraestruturas que passam pelo concelho, relativamente à fibra ótica. -----------------------  
 ----------- Temos, hoje, uma visita rápida de representantes do Núcleo de Turismo do Sul de Espanha 
e, possivelmente, vou ter que me ausentar um pouco da reunião de Câmara. ----------------------------------  
 -----------  Veem cá agora com o Presidente da RTA (Região de Turismo do Algarve), o Sr. Desidério 
Silva. Já foram a Lagos, Portimão e agora Silves. A visita é a estes três Municípios, para depois 
fazerem a divulgação dos mesmos. Saliento que estamos a envidar esforços no sentido de sermos 
divulgados noutros países, neste caso concreto - a Espanha.” ------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 16 de setembro de 2015, o 
valor dos fundos disponíveis é de 746.817,28 € (setecentos e quarenta e seis mil, oitocentos euros). ---  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente informando que “os pedreiros estão em São 
Bartolomeu de Messines e Silves; os pintores no edifício da Câmara e estão também na freguesia de 
São Bartolomeu de Messines; a equipa do betuminoso continua no Algoz e o corta-bermas anda a 
fazer limpezas em alguns arruamentos de Tunes.” ----------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente informou que “o ano letivo está a ser preparado, as planificações 
relativamente aos Setores de Cultura e Educação, que funcionam em ano escolar e não ano civil, 
estão todos preparados. Vamos iniciar em consonância com as Escolas.” ---------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo “falo agora em nome da bancada do PSD: 
como é do conhecimento geral, no passado dia 27 julho Sua Excelência o Sr. Presidente da República 
entendeu dar uma malha de mérito à Sra. Dra. Isabel Soares.” ------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador passou de seguida à leitura de uma proposta, que fica anexa a esta ata e se 
dá por transcrita. Acrescentou, no entanto, que “irão ser feitas alterações a esta proposta, para vir 
novamente a reunião de Câmara e ser sujeita a deliberação.” -------------------------------------------------------  
 ----------- Mais continuou o Sr. Vereador dizendo “quanto ao parque das autocaravanas, disseram-me 
que as pessoas estão lá, a água está aberta e estão a usar e abusar da água. Agradecia que vissem 
se esta situação é verídica, pois alguém tem que pagar esta água - e seremos todos nós.”-----------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que “não sei se já foi entregue um relatório que eu 
pedi, em junho ou julho, sobre as condutas de água, suas reparações, intervenções desde o primeiro 
dia deste mandato, investimentos já feitos, pontos negros de roturas e trabalhos feitos sobre essas 
roturas. Compreendo que passou o mês de agosto, mês de férias, mas pedia que este estudo me 
fosse entregue na próxima reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Qual é a proposta, em concreto, que o executivo permanente vai fazer, para os próximos dois 
anos, como intervenção neste Setor? A pertinência desta proposta, ou deste pedido de 
esclarecimento, é ainda mais urgente com base no que a Sra. Presidente acabou de dizer - que se 
avizinha um aumento significativo do preço da água para os munícipes Silvenses. Todos eles, além da 
água que consomem, têm que contribuir para o custo do prejuízo das águas que se perdem nestas 
condutas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dito isto, gostaria que os serviços me fizessem um pequeno relatório sobre as quatro roturas 
sucessivas, que ocorreram na Rua Dona Maria Eugénia Neutel Dias Ferreira, em São Bartolomeu de 
Messines, por coincidência em frente à residência da Sra. Presidente, e que muito tem prejudicado os 
residentes no local. No espaço de 5 dias e em 2 semanas houve duas roturas, com 4 a 5 metros de 
distância, e um elevado desperdício de água. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que queria era alertar o executivo permanente, para a necessidade urgente de intervenção 
nas condutas de águas do concelho, começando pelos pontos negros, que penso já estarem 
sinalizados. Além do envolvimento dos recursos humanos na reparação destas roturas, que poderiam 
ser encaminhados para outras atividades e/ou iniciativas camarárias, existe uma perda, praticamente, 
diária de água, com prejuízo para o erário público.  ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por outro lado, os mesmos residentes da Rua Dona Maria Eugénia Neutel Dias Ferreira, em 
São Bartolomeu de Messines, chamaram-me a atenção para a falta de limpeza dos contentores 
colocados nas proximidades do cemitério, sendo que em agosto e setembro era insuportável abrir a 
janela de suas casas, pelo cheiro nauseabundo que vinha do local - isto foi-me dito há oito dias, por 
uma pessoa que mora lá, pelo que dou por válido o pedido de esclarecimento.” -------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho perguntou “são moloks ou contentores junto ao 
cemitério?”  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente salientou que “é o molok, cheira mal porque o pessoal da restauração põe 
lá o lixo e deita um cheiro insuportável, é verdade. Mas são situações pontuais, realmente há lá um 
cheiro e eu conheço bem aquela realidade. Por outro lado, também há vizinhança que colocam 
canecos para os animais e depois não os limpam.”  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo “tenho duas questões: a Sra. 
Presidente já respondeu quanto à Via Algarviana.” Tendo a Sra. Presidente salientado que “a situação 
não está resolvida, mas sim tratada até ao final do ano.”  -------------------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu o Sr. Vereador dizendo “outro assunto é um e-mail que recebi, há algum tempo e, 
se calhar, o assunto já está tratado: o Sr. João Vieira enviou uma reclamação por e-mail, sobre o ruído 
proveniente do Havana Bar, em Armação de Pera, relativamente ao ruído. Deu-se uma situação que 
tem a ver com ruído, em agosto, e chamaram a GNR. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “tenho conhecimento sim - é relativamente a ruído. 
Recebemos um e-mail e tomámos as devidas diligências. Estivemos no local que refere e fomos falar 
com as pessoas do Havana Bar. Estes apontam sempre para o outro Bar do lado, que tem cave. Não 
sei se aqui há uma situação por resolver entre as pessoas. Indo ao local, focam-se no bar do lado e 



 
 

 

 

 

ficamos sem certezas, pois as reclamações são sempre da mesma pessoa e vão todas para o Havana 
Bar. Estamos a tratar deste assunto, não sei é em que situação é que está.” -----------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa não se encontra na sala de momento, mas informo na 
mesma que o relatório relativamente aos investimentos em água já foi entregue. Vamos fazê-lo 
novamente, com a informação sobre tudo o que foi colocado de novo, reparações, mas há que ter em 
conta que levará algum tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Quanto aos investimentos nas condutas, informação também já entregue, vamos fazer uma 
compilação de tudo desde o início do mandato. Irá também levar algum tempo para ser feito, pois 
estamos focados nos vários projetos do POSEUR, que têm prazo de entrega no fim do corrente mês.  -  
 ----------- Relativamente à proposta do executivo quanto à água, e sabem que é prática da CDU e isso 
também nos identifica como força política, nós vamos fazer tudo para evitar mais dívidas, taxas, ou 
valores para os munícipes pagarem; fazer todo o possível para que não haja mais encargos a recair 
sobre os munícipes. É importante frisar que estamos a trabalhar para suavizar ao máximo os encargos 
dos munícipes. Agora, também temos que ver se queremos ou não investir nas águas. Há cinco ou 
seis Municípios com interesse num entendimento com a Águas do Algarve, relativamente a uma renda 
alongada das condutas em baixa, para que essa gestão passasse para a Águas do Algarve. Isto já 
está a ser falado e haverá uma reunião nesse sentido. Por enquanto, mais nada sabemos.” ---------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “a proposta por mim hoje apresentada, 
relativamente à Sra. Dra. Isabel Soares deveria ser votada.” A Sra. Presidente perguntou se “a 
proposta tem que ser votada? dado conhecimento público? A distinção já é pública e quanto ao voto 
de louvor, isso já foi feito por Sua Excelência o Sr. Presidente da República. Vamos por isto à votação? 
Poderá, então, ser feito na próxima reunião, já com a presença da Sra. Vereadora Maria Luiza 
Conduto Luís.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Graça Neto disse que “independentemente de ser do PSD, é 
uma filha da terra, por isso não estou a compreender porque há tanto prurido em reconhecer o mérito 
que a Sra. Dra. Isabel Soares teve.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho disse ”se ler com atenção, e já que o texto deve ter sido feito 
por si, Sra. Vereadora, deve ver que é um ataque a quem esteve cá antes, e quem esteve cá antes 
são pessoas honradas, quer sejam do PS quer da CDU.” -------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “estava a falar com a Sra. Vereadora Eng.ª Maria 
Graça Neto sobre o Instituto Piaget, e gostaria de saber quantos cursos estão a funcionar, quantos 
alunos e em que cursos. “ ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente informou que “temos tido reuniões com a Instituição. Estão a tratar de 
assinar um Protocolo com Angola, no sentido de poderem também preencher algumas vagas.“ Tendo 
a Sra. Vereadora Eng.ª Maria Graça Neto dito que “não resultou em nada, pois em Angola todos os 
processos são muito morosos.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO E ALTERAÇÃO DE HABITAÇÃO, SITA 
NO PICO ALTO, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Vitalino Cabrita Silva. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
LOCALIZADA NO SÍTIO DO MALHÃO, ALCANTARILHA. ------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Paulo Alexandre Dias Gonçalves. ---------------------------------------------------------  
 ----------- 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 ao Sr. Dr. João Aires. -------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Carla Anne Flanagan. -------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente parecer jurídico do Sr. Dr. João Aires, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Dr. Paulo Pina referiu que “a minha intervenção vem no seguimento de uma decisão 
que tomámos na última reunião, em que houve um ponto que tem a ver com a intenção de uma 
agropecuária, e sobre o qual foi deliberado pedir parecer à Junta de Freguesia. Considero, assim, que 
devia ser feito o mesmo com este processo, como tem sido norma nestas situações. Seria de bom-tom 
pedir o parecer à Junta de Freguesia.” --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “esta situação é completamente diferente, refere-se a um 
Hotel para cães e gatos. Mas vamos então deliberar nesse sentido de pedir parecer à Junta de 
Freguesia.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer à Junta de Freguesia. ------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO, EM PRÉDIO 
SITO NO POÇO DA FIGUEIRA, TUNES. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Luís Filipe de Oliveira do Rosário. ---------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da Entidade 
Regional da Reserva Agrícola do Algarve e plantas, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE VEDAÇÃO, EM PRÉDIO SITO EM 
BENAGAIA, PERA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Romeu da Silva Neto. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da Entidade 
Regional da Reserva Agrícola do Algarve e plantas, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE OBRAS LEVADAS A EFEITO PARA ALTERAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE MORADIA, BEM COMO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO NA MESMA, 
SITA EM VALE DA VILA, SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Roberto Nuno de Gouveia Mendes Pereira. --------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da Entidade 
Regional da Reserva Agrícola do Algarve e plantas, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO E ABERTURA 
DE ACESSO AUTOMÓVEL, EM PRÉDIO SITO NA RUA ATAÍDE DE OLIVEIRA, N.º48, BAIRRO SRA. 
DO PÍLAR, ALGOZ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Ana Lúcia Dias Balbino. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da Entidade 
Regional da Reserva Agrícola do Algarve e plantas, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE DE 
ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A 
RETALHO, EM PRÉDIO SITO NA RUA CRUZ DA PALMEIRA, SILVES. -----------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Lidl & Ca.. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente disse que “o parecer da Junta de Freguesia de Silves é no sentido de não 
concordarem, no entanto, este não é vinculativo.” -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomando a palavra, frisou que “concordo com a análise que o Sr. 
Vereador Dr. Fernando Serpa faz, relativamente ao parecer da Junta de Freguesia de Silves, pois o 
parecer devia ser reformulado. Talvez tenha sido feito com alguma pressa. Devia ser dado 
conhecimento de quantos produtores vendem no Mercado, quantas pessoas laboram lá dentro, no 
total e por tipos de produto.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “É de todo conveniente ouvir os vendedores do Mercado 
Municipal de Silves.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho referiu que “a verdade é que o Mercado de Silves começou a 
entrar em decadência com o aparecimento do Lidl e do Modelo/Continente. O Grupo Lidl, quando foi 
abertura da loja existente, dizia que só venderiam produtos a granel, não a avulso e não é isso que se 
verifica. Vendem em avulso sim.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “eu fico deveras incomodado, por ter tomado uma 
posição quanto ao Pingo Doce, na altura, e agora aparece o Lidl e eu vou dizer que sim.” ------------------  
 ----------- A Sra. Presidente salientou que “o próprio Pingo Doce não ia comprar, ia arrendar o edifício 
junto ao Mercado. A intenção dos proprietários não era de venda e são, realmente, uma família muito 
complicada.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Neste caso do Lidl, o prédio está para venda, já havendo, aliás, um contrato-promessa de 
compra e venda. Não é um arrendamento e anda à volta de um milhão de euros. -----------------------------  
 ----------- O próprio dono anda a dizer que a Câmara é contra tudo o que pensa lá fazer. Acho que a 
deliberação devia ser de pedir uma fundamentação detalhada à Junta de Freguesia de Silves. A Sra. 
Vereadora Maria Luísa Conduto Luís não está, mas com certeza que concorda.” ------------------------------   
 ----------- Voltou a falar o Sr. Vereador Mário Godinho frisando que “os Srs. do Lidl dizem que não 
vendem produtos a granel. Realmente assim era no princípio, mas depois começaram a vender.” -------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse “depois de as lojas abrirem, vendem como querem. Mas 
é pena que aquele espaço esteja tão degradado. Nestes 20 ou 30 anos, depois da saída dos 
Bombeiros, o edifício tem-se vindo a degradar, lamentavelmente. Há localizações que são melhores do 
que outras e o Lidl pretende o melhor, como é normal, mas o que não falta são outras localizações 
possíveis.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Arqt.º João Matias disse que “por exemplo, junto ao Estabelecimento Prisional de Silves 
há uma urbanização nova, com um lote só para comércio.” ----------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa frisou que “esta deliberação não é impeditiva da 
aprovação - é a lei da concorrência básica. Tem que ser o conflito do trânsito, do local e a segurança 
das pessoas. O que acabei de dizer, fica em ata, pelo que já estou protegido, se eles impugnarem a 
deliberação. Cada um faz o que achar por bem. Não podemos estar aqui a inviabilizar processos ou 
intenções com base em princípios políticas. A lei da concorrência não pode ser impedimento, pois é 
uma questão basilar do nosso direito administrativo e público. O Grupo Lidl foi infeliz no estudo que 
apresentou - há peões a atravessar fora da passadeira; outros a falar em cima das mesmas; carros a 
sair de uma forma errada.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar à Junta de Freguesia que concretize a 
fundamentação apresentada no parecer, nomeadamente explicitando a dinâmica e a sinergia que o 
Mercado Municipal imprime na cidade e nos produtores locais. -----------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – RELATÓRIO DE AUDITORIA ECONÓMICO-FINANCEIRA AO MUNICÍPIO 
DE SILVES - PROPOSTA DO EXECUTIVO MUNICIPAL PERMANENTE. ---------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse “penso que este assunto deveria passar para a 
próxima reunião, com a presença da Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís”, tendo a Sra. Presidente dito 
que “não há necessidade, uma vez que a proposta está assinada por todo o executivo permanente. O 
facto de a Sra. Vereadora não estar presente não é um constrangimento.” --------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo que “ausentei-me das 
reuniões de Câmara durante o mês de agosto e, por coincidência, na sexta-feira passada, dia 11 de 
setembro, encontrei-me com o Sr. Vice-Presidente e com o Sr. Dr. Francisco Martins, e só dai para cá 
é que comecei a inteirar-me desta documentação, pelo que, em meu nome pessoal, pedia que este 



 
 

 

 

 

processo fosse agendado para a próxima reunião, para me dar tempo de consultar todos os 
documentos. Já analisei uma parte, estou sensivelmente a meio, mas não estou ainda preparado para 
tomar uma decisão sobre o mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Além de que, preciso de alguns esclarecimentos complementares que são os seguintes: -------  
 ----------- De acordo com os formalismos legais, pergunto se houve alguma deliberação do executivo 
para iniciar esta auditoria financeira e qual o objeto, porque depreendo, pelo texto da “Síntese da 
Auditoria Externa ao Município de Silves”, que foi só o executivo permanente que ordenou a auditoria, 
e este aspeto tem que ser visto. Partindo do princípio que foi só o executivo permanente, como foi 
escolhida esta equipa e quais os critérios utilizados para assegurar “uma análise técnica habilitada 
equidistante isenta e imparcial”. Qual a justificação e fundamentação que o executivo permanente 
avança na tal Síntese da Auditoria Externa ao Município de Silves. Continuando no cumprimento da 
legalidade que enquadra todo este documento, e é isso que me preocupa, gostava de saber, depois 
como foi escolhida esta empresa, qual é o caderno de encargos, ou seja, qual é o contrato existente 
com esta sociedade, qual o montante acordado nesse contrato, a existir um com os mesmos. Pelo 
objeto em causa, penso que estes auditores não foram contratados telefonicamente, assim, pretendo 
saber e conhecer quando é que a auditoria financeira foi iniciada, qual o objeto, quando foi concluída e 
entregue ao executivo permanente. Se foi ou não por ajuste direto; se está observada a exigência legal 
de cabimento e da assunção prévia do compromisso financeiro do mesmo; se cumpridos estes 
requisitos, foi efetuado algum pagamento, montante e data e quanto falta pagar. ------------------------------  
 ----------- Ou este grupo de auditores são os auditores da Câmara Municipal de Silves? São eles que 
fiscalizam as nossas contas? Gostava que me dissesse na próxima reunião, e isto é muito importante 
pois estou aqui a cumprir todos os formalismos, é importante que o diga, pois é fundamental que se 
cumpram todos os formalismos e exigências legais, como aliás disse ao Sr. Dr. Francisco Martins. ------  
 ----------- Se se trata dos TOC’s (Técnicos Oficiais de Contas) da Câmara Municipal de Silves, peço 
que me informem se houve um contrato especifico para este tipo de trabalho ou se este tipo de 
trabalho está incluído nas competências adjudicadas no âmbito do contrato mais genérico entre a 
Câmara e esta Sociedade de Auditores, partindo do principio que são os Auditores do Município, pelo 
que para enquadramento de tais situações preciso também de conhecer a troca de correspondência, 
atas e tudo o que houver entre o executivo permanente e os serviços, com esta sociedade de 
auditores, nomeadamente cartas, faxes e e-mails, de forma que eu esteja em condições de, cumpridos 
todos os requisitos legais, poder proceder à votação. Parece-me também oportuno solicitar, aos 
serviços do Gabinete de Apoio à Sra. Presidente da Câmara, que diligenciem no sentido de saber o 
ponto da situação da ação, porque penso que exista uma ação, interposta pela Viga d’Oiro contra o 
Município de Silves e que se a mesma estiver em curso, e não sei, seja pedido ao advogado 
responsável uma pequena suma do que foi feito e da situação em que a mesma se encontra.  -----------  
 ----------- Finalizo, agradecendo ao executivo permanente o envio por e-mail da troca de 
correspondência entre Câmara Municipal e o Tribunal de Contas sobre este assunto, que nos permitirá 
abarcar parte do circunstancialismo que está patente nesta proposta do executivo permanente da 
Câmara. Logo, parece-me que estas informações são mais do que pertinentes, uma vez que são 
propostas pelo executivo permanente várias decisões externas à autarquia. Assim sendo, solicito que 
estes documentos me sejam enviados com carácter de urgência e se houver alguma confidencialidade 
dos mesmos, solicito que no e-mail que me vai ser enviado, a mesma seja referida, pois este assunto 
está a ser tratado não apenas por mim, mas também por algumas pessoas a quem pedi apoio para a 
tomada de decisão.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Além do e-mail que me vão enviar, com anexos, solicito também, que me seja entregue o 
mais rapidamente, se possível antes de sexta feira, uma cópia em papel pelos meios habituais, ou se 
for necessário poderei deslocar-me ao município para a recolher. Não me parece que haja qualquer 
impedimento no adiamento de uma semana para este assunto, tanto assim que na proposta do 
executivo permanente é dito, na folha seis que, qualquer decisão que vier a ser tomada na proposta, 
será sempre “…com base nos elementos analisados em sede de auditoria externa e com o que vier a 
ser apurado e decidido pelo Tribunal de Contas.” Ora, como o Tribunal ainda não se pronunciou sobre 
este assunto e é pressa essencial que se pronuncie para dar enquadramento à deliberação camarária, 
seja ela qual for, poderá perfeitamente voltar à próxima reunião ou a uma próxima reunião.”---------------  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra, disse que “quero deixar bem claro que não vejo 
qualquer constrangimento para que fique para a próxima reunião, e com os devidos esclarecimentos 
que foram solicitados. No entanto, e falo em meu nome pessoal, está-se a pôr em questão não o que é 
proposto, mas sim a aquisição dos serviços da empresa, a legalidade da funcionalidade deste 



 
 

 

 

 

executivo à prestação destes serviços por parte da Câmara. Fui acusada pessoalmente – disseram-
me: “então Sra. Presidente, na altura em que era Vereadora deixou uma proposta e agora que é 
Presidente não tem feito nada!”. Nós estamos a trabalhar e pedimos a esta empresa externa, que não 
são os nossos auditores, para nos verificarem as contas. Quanto ao que falou sobre o Tribunal de 
Contas e devido à troca de correspondência e por termos tido alguma proximidade com eles, foi-nos 
dito que a toda a hora ser-nos-ia apresentado o relatório do Tribunal, e já lá vão cinco anos sem que 
Tribunal apresente. Nós já temos o relatório pronto e consideramos que é legítimo e de direito 
esclarecer as coisas. Atendendo à demora do relatório do Tribunal, foi necessário apresentar este 
relatório solicitado aos serviços externos. Os esclarecimentos que o Sr. Vereador pediu serão dados, 
esclarecimentos estes que têm mais a ver com a forma do que com o conteúdo.” -----------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomando a sua intervenção disse “não estou, nem 
estarei a desviar a atenção do conteúdo para a forma, nem para qualquer outro elemento. Pretendo 
sim, é conhecer como é que esta auditoria foi encomendada nos termos em que atrás referi, ainda 
mais porque a mesma suportará, eventualmente, uma decisão camarária, e nesse sentido tenho a 
obrigação legal, com os conhecimentos profissionais que tenho, que me levam a ter uma 
responsabilidade acrescida, de acautelar a fundamentação da minha decisão. Por outro lado, e 
contrariamente ao que a Sra. Presidente referiu, se a LAL (Lei das Autarquias Locais) não foi alterada, 
mantém toda a competência para ter desencadeado as medidas judiciais ou administrativas que achar 
por convenientes – a lei o permite. Sendo assim, é importante verificar o que foi feito e eu preciso de 
outros elementos para completar a minha análise e quero dizer desde já à Sra. Presidente que 
segundo a proposta do executivo permanente, na página 6 lê-se o seguinte “Contudo, os auditores 
sugerem que o Município de Silves avalie a tempestividade para instaurar uma ação de 
responsabilidade civil extracontratual contra eleitos locais de anteriores executivos municipais 
permanentes, diretamente envolvidos no processo “Viga d’Ouro”, com base nos elementos analisados 
em sede de auditoria externa e com o que vier a ser entretanto apurado e decidido pelo Tribunal de 
Contas.” Para que eu possa compreender como vou tomar uma deliberação, e não estou a dizer se 
estou a favor ou contra, os meus argumentos são conhecidos e por ter por três vezes fiz requerimentos 
para ser ouvido no Tribunal Judicial de Silves e na Procuradoria-Geral da República, e mais ninguém o 
fez. Com toda essa legitimidade, por ter interpolado o poder em Portugal para ser ouvido, requeri-o 
três vezes e não fui ouvido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Na próxima reunião peço à Sra. Presidente que me diga como vou mandatar este executivo 
permanente com fundamentos que o Tribunal de Contas vier a decidir. E se não vier a decidir coisa 
alguma não estarei a avançar para uma situação de natureza criminal? Logo, estarei preparado 
sempre. Esta é uma situação muito delicada e durante quatro anos da minha vida fiz requerimentos ao 
Tribunal para ser ouvido, sem nunca o ter sido. Tenho pena de não terem sido responsabilizados os 
autores, como disse à Sra. Presidente na altura, e continuo a dizê-lo. Os decisores têm uma conotação 
diferente. Torno aqui a frisar que toda a documentação que for confidencial dever-me-á ser enviada 
com essa indicação. ” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “quanto ao relatório de contas, os esclarecimentos irão ser dados 
e a forma como foi contratado esse serviço. É o nosso ROC (Revisor Oficial de Contas) que trabalha 
connosco e que também assina o relatório. Mas o quero dizer, e não tenho a sua formação de 
Vereador, mas penso que é uma questão de responsabilidade e justeza de tudo o que se viveu. É tudo 
uma questão de responsabilidade numa tomada de decisão. Poderia não haver nenhum estudo do 
Tribunal e haver uma deliberação. Uma coisa não invalida a outra. Uma coisa não está dependente da 
outra. Para além deste há o relatório do Tribunal de Contas e estamos a aguardá-lo. Há que assumir 
responsabilidades daquilo que se passou e que tem consequências ainda hoje, do que se passou 
relativamente ao que foi verificado e é apresentado no relatório de contas. Independentemente do 
resultado do Tribunal de Contas, isto não invalida uma deliberação aqui. Não vejo qualquer 
impedimento para ser para a próxima reunião.” --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa frisou que “solicito que haja um esforço humano para que 
me seja enviada cópia deste ponto 6.1, sem falta, até sexta-feira próxima dia 18 de setembro.” -----------  
 ----------- Presente Síntese e Relatório de Auditoria Externa ao Município de Silves, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM VALE FUZEIROS OU PEDRO DA FORNAÇA, DESCRITO NA 



 
 

 

 

 

CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 7090/19970707, COM O ARIGO 
MATRICIAL RÚSTICO N.º 19 DA SECÇÃO IM DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Warren John Dentith e Linda Ann Dentith; --------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa e pedido dos requerentes, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o parecer jurídico e certificar em 
conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO MISTO, SITO EM VALE FUZEIROS OU PEDRO DA FORNAÇA, DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 5999/19950216, COM O ARIGO 
MATRICIAL RÚSTICO N.º 20 DA SECÇÃO IM E ARTIGO MATRICIAL URBANO N.º 8486 DA 
FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Warren John Dentith e Linda Ann Dentith. --------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa e pedido dos requerentes, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o parecer jurídico e certificar em 
conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ADESÃO À REDE EUROPEIA ODYSSEA. --------------------  
 ----------- Presentes informações do Setor de Turismo e da Divisão Financeira, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação e a sua 
remessa à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA - ALIENAÇÃO DE DIREITO 
DE SUPERFÍCIE DO LOTE 111, ENXERIM, SILVES, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA 
COM O N.º 4838 DA FREGUESIA DE SILVES, E DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL SOB O N.º 1142/19861202. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: João Miguel Valente Santos. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, por unanimidade, não exercer o direito de 
preferência na alienação do prédio e a sua remessa à Assembleia Municipal. ----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – REGULAMENTO MUNICIPAL DE CEDÊNCIA DE VIATURAS - 
PROPOSTA DE PLAFONDS. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Rogério Pinto disse que “coloco aqui duas questões: os agrupamentos e as 
coletividades foram informados do plafond que lhes vai ser atribuído? Pode haver necessidade de 
acertos, uma vez que há Escolas que podem precisar de mais kilómetros, outras não necessitarão de 
tantos. Quero saber também se há adjudicações internacionais. Se o regulamento diz isso. Quanto aos 
autocarros para transporte das crianças, quando eu cá estava como Vereador permanente, havia um 
que não tinha as condições necessárias para transportar crianças.” O Sr. Vice-Presidente informou que 
“a informação que tenho é que essa viatura tem condições para funcionar este ano, no próximo é que 
já não. Está prevista a aquisição de uma nova viatura, no próximo ano.” -----------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “o que eu preciso é saber se foram consultadas 
as escolas e coletividades. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Era bom que a Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís estivesse presente pois, com certeza, 
também poderia falar sobre este assunto.” --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Passou a Sra. Presidente a fazer uso da palavra, dizendo que “nós consultámos as Escolas 
(pré-escolar e o básico), que informaram quantas viagens fazem por ano. Relativamente às 
coletividades, pusemos uma margem maior do que o que solicitaram, ou seja mais kilómetros. Parece-
me que as Escolas não têm o hábito de pedir cedência de transporte à Câmara. Para além do pré-
escolar e básico, consultámos também as Escolas Secundárias. A minha filha foi a uma excursão e eu 
perguntei porque não pediram um autocarro à Câmara, tendo ela dito que a Escola não sabia que 
podiam pedir. Podem receber um não, mas pedir podem sempre fazê-lo.” ---------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Educação, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta.--------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – AUXÍLIO ECONÓMICOS ANO LETIVO 2015/2016 - VALORES A 
ATRIBUIR POR ESCALÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Falou o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto dizendo que “tenho duas questões: fala-se disto e este 
município também pode entrar nesse projecto. Temos alunos que não pagam nada e outros 50%. O 
que gostaria era saber quantos alunos têm escalão A e quantos têm B, qual o valor que é transferido 
para os agrupamentos fazerem face a esses pagamentos. Qual o valor do escalão A e B. Preciso 
desses dados. Quantos alunos são de cada escalão e valores. Eu também gostaria de saber os 
valores do ano passado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Caso houvesse disponibilidade para isso por parte da Câmara, propunha que todos alunos 
tivessem o valor de desconto de 100%”, como forma de apoio às famílias e fomentar aumento da 
natalidade, os alunos do escalão B passassem também a ter 100%, se não fosse muito pesado para a 
Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quando cá estive no executivo permanente não consegui fazê-lo, mas poderá fazer-se agora 
ou não, É isto que deixo aqui como proposta.” ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “o que vem aqui a reunião é o valor que se irá atribuir. O que se 
está a propor é que os escalões A e B fiquem com o mesmo valor. Fica registada a sua proposta” ------  
 ----------- Presente informação do Setor de Educação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta.--------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – BOLSAS DE ESTUDO ANO LETIVO - 2015/2016 - PROPOSTA DE 
COMPOSIÇÃO DO JÚRI. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Educação, legislação e minuta de Edital, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta.--------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DA 
GALA KIZOMBA GOLD, NO PAVILHÃO DA INSTITUIÇÃO, DIA 12 DE SETEMBRO DE 2015 DAS 
22H00 À 06H00 - RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines. --------------------------------------  
 ----------- Presente pedido da requerente e parecer da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de 
Messines, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exmo. Sr. Vice-
Presidente de 10 de setembro de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ANO 
LETIVO 2015/2016 - PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO CIRCUITO SBM1 À 
EMPRESA ACLI GMH, LDA.. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, e-mail de José Manuel Assunção e da 
ACLI e Relatório Final do Júri, de que se anexa fotocópia e se dão por transcritos.  ---------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina perguntou se “o caderno de encargos prevê (ou o que suporta 
estes concursos) prevê, ou não, alguma penalização por este tipo de desistência?”  -------------------------  
 ----------- A Sra. Dra Isabel Cabrita esclareceu que “o seguimento é este: os candidatos são ordenados, 
existe uma intenção de adjudicação, foi aprovada a minuta e eles não aceitaram: Passa-se para o 
seguinte. Situação diferente seria se o contrato já estivesse assinado, aí poderia haver alguma coisa 
que contemplasse esta situação. Não é um poder discricionário nosso - “”duralex é de lex””.---------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina perguntou se “este tipo de situação pode continuar a 
acontecer?” E acontece várias vezes. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação e proceder 
à adjudicação ao concorrente ACLI Gmh, Lda., pelo valor de 16.830,00 € (dezasseis mil, oitocentos e 
trinta euros), ao qual acresce IVA no valor de 1.009,80 € (mil, e nove euros e oitenta cêntimos), 
perfazendo o valor total de 17.839,80 € (dezassete mil, oitocentos e trinta e nove euros e oitenta 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
 

 

 

 

 ----------- 6.11 - ASSUNTO – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES: EXECUÇÃO DE CONDUTA ADUTORA, RESERVATÓRIOS, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E 
BAINHA DE TELEGESTÃO - APROVAÇÃO DOS PROJETOS.  ----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Sr. Eng.º Francisco Santos, do Gabinete de Apoio à Vereação, de 
que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar os projetos, nos termos da informação.  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO CANDIDATURA À AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE UM 
GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL EM SILVES - RATIFICAÇÃO.  ------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Ação Social, cópia do Contrato de Objetivos, ofício para o 
IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional), Decisão de Aprovação do IEFP de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho do Exmo. Sr. Vice-
Presidente de 11 de setembro de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º18. -----------------------  
 ----------- Presente proposta da Secção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com 3 votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração orçamental. Os vereadores do PS e PSD abstiveram-se. ------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
N.º15. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta da Secção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com 3 votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração às Grandes Opções do Plano. Os vereadores do PS e PSD 
abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM - APPIA - 
ASSOCIAÇÃO PRÓ-PARTILHA E INSERÇÃO DO ALGARVE / BANCO ALIMENTAR CONTRA A 
FOME DO ALGARVE. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse “pelo que percebo do texto da informação,  as tranches 
seriam de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) cada.” Tendo a Sra. Dra. Isabel Cabrita esclarecido 
que “o valor total é de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros,) mas não em tranches de valor igual.”  -  
 ----------- Mais disse o Sr. Vereador que “na informação referem 2.500 cada no Protocolo é que só 
referem só o valor total e quantidade das tranches.” --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Ação Social e minuta de Protocolo, de que se anexam 
fotocópia e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo, mandatar a 
Sra. Presidente para a sua outorga e a sua remessa à Assembleia Municipal. 
 ----------- 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 onze horas e cinquenta e três 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.  -------------------------------------------------------------------  


