
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 34  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015  -------------------------  
 ----------- Aos trinta 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 trinta e sete minutos, a Câmara 
Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma Câmara.  ---  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Eng.ª 
Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, 
Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra., Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente 
Operacional da Câmara Municipal de Silves.  -----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo ao dia de 
ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de operações orçamentais nele 
acusado é de 4.188.966,73 € (quatro milhões, cento e oitenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis 
euros e setenta e três cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 499.121,73 € (quatrocentos e 
noventa e nove mil, cento e vinte e um euros e setenta e três cêntimos). -----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas nenhumas atas. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando que: ----------------------------------------------  
 ----------- “Dando início à reunião, e como já é do vosso conhecimento vamos proceder à gravação da 
reunião, a qual servirá de apoio à transcrição da minuta e a mesma será destruída após aprovação da 
minuta em reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Passo a informar que acabamos ontem a segunda ronda do orçamento participativo nas 
várias freguesias, dando o feedback às populações das propostas para o orçamento 2016. Tivemos 
uma participação maior numas freguesias e menor noutras, mas no geral a participação foi boa e o 
resultado será espelhado dentro do que será o orçamento que posteriormente traremos cá. Esta 
participação foi através de auscultação presencial, ou mesmo dos inquéritos quer online, quer 
manuscritos nas várias juntas de freguesia, os quais foram depois devidamente tratados. ------------------  
 ----------- Sem nada mais a informar, passo a palavra ao Sr. Vice-Presidente”. ----------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente fazendo uso da palavra informou “na estrada de Canelas, que engloba 
a freguesia de Alcantarilha/Armação de Pêra, a obra está em execução e seguramente em função do 
empreiteiro será uma realidade rapidamente; -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- informar que o edifício do Arquivo Municipal também está em obras, assim como uma 
habitação social. A obra é uma empreitada de remodelação de todo o telhado deste edifício  --------------  
 -----------  Já se iniciou a obra no Largo do Tribunal, e já se ligou a iluminação. ---------------------------------  
 ----------- Informar também que os pedreiros e pintores estão e Silves e Messines, o betuminoso no 
Algoz, há um trator a laborar em Tunes e outro em Silves na limpeza das bermas e os Calceteiros em 
Armação de Pera”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E a Sra. Presidente acrescentou que “ a obra na Rua dos Montinhos em São Marcos da 
Serra, está concluída”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luísa Conduto Luís, tomou a palavra passando a informar que: --------  
 -----------  ■ A partir de amanhã dia 1 até 31 de outubro vai estar patente a exposição “Documento do 
Mês” nos Paços do Concelho “O Jardim Municipal de Silves e o seu Coreto”. ----------------------------------  
 -----------  ■ De 1 a 4 de outubro pelas 22h e pela 2.ª semana estará no Teatro Mascarenhas Gregório a 
peça “Sabina” de Manuel Teixeira Gomes, levada à cena pelo Al Teatro. Desde já convido a todos para 
irem se ainda não o fizeram visto ser um grupo de teatro sediado aqui. -------------------------------------------  
 -----------  ■ De 2 de outubro a 30, pode ser visitada na Biblioteca Municipal, no âmbito da rúbrica 
“Talentos da Comunidade” a exposição “Barbie em 50 anos”, por Castelo dos Sonhos. ----------------------  
 -----------  ■ No dia 3 de outubro ocorrerá também na Biblioteca Municipal uma oficina de joalharia 
improvável, a qual se destina a crianças dos 4 aos 10 anos e está a cargo da Margarida Gomes. --------  



 
 

 

 

 

 -----------  ■ Amanhã decorrerá o seminário “Dia Nacional da Água” – Corredores Ecológicos: pessoas 
e ecossistemas, na Biblioteca Municipal entre as 9h e às 18h e juntará responsáveis políticos e 
diversos organismos nesta discussão de formas de preservar os recursos naturais da região. -------------  
 ----------- Esta iniciativa conta com a organização da Agência Portuguesa do Ambiente – ARH do 
Algarve em parceria com a Câmara Municipal de Silves e outras entidades. É necessário fazer 
inscrição e já temos cinquenta, o que se prevê que seja um bom debate -----------------------------------------  
 -----------  ■ Neste início de ano letivo a Sra. Presidente visitou na sexta-feira e na segunda-feira todas 
as escolas EB1 e jardim-de-infância do concelho verificando como estavam e desejando um bom ano 
letivo a todos os intervenientes, e aos alunos ofereceu-se uma pequena lembrança, que se traduziu 
num conjunto/estojo de utensílios escolares. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De informar ainda que foram informados todos os professores de todo o programa de 
iniciativas que a Câmara Municipal de Silves têm ao dispor através dos diversos setores, para que os 
professores possam selecionar e participa delas, e estarão disponíveis na nossa página a partir de 
amanhã. Também será entregue aos coordenadores de cada estabelecimento de ensino de modo que 
possam ficar com o registo em papel. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Finalmente informar que a Sra. Presidente subscreveu uma carta de intenção de candidatura 
por parte da Direção Regional da Cultura, é uma carta suporte à candidatura, é uma inscrição dos 
lugares da “I Globalização como Paisagem Cultural Associativa na Lista do Património Mundial”, é uma 
candidatura que a DRC irá efetuar, que conta com a subscrição de vários municípios do algarve, não 
são todos, mas aqueles onde efetivamente existe património. -------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou a entregar, os pedidos de esclarecimentos à Vereação 
Não Permanente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------1 – Oferta formativa e alunos do PIAGET- Vide relatório em anexo;------------------------------ 
-----------2 – Auxílios Económicos 2014/2015 e 2015/2016 - Vide relatório em anexo;------------------- 
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 29 de setembro de 2015, o 
valor dos fundos disponíveis é de 543.647,04 € (quinhentos e quarenta e três mil, seiscentos e 
quarenta e sete euros e quatro cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Rogério Pinto, tomou a palavra e começou por ler e entregar a Proposta de 
Atribuição de Voto de Louvor ao Sacerdote da Paróquia de Silves, que foi transferido para a Paróquia 
de Loulé; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ---------------“PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE LOUVOR” ----------------------------------  
--------Considerando:---------------------------------------------------------------------------------  
--------- - que, no passado dia 30.08.2015, Sr, Padre Carlos Manuel Patrício de Aquino foi 
transferido da Paróquia de Silves, para as Paróquias de Loulé;------------------------------- 
-------- - que o referido sacerdote foi ao longo de 10 anos no nosso concelho, Prior de Silves de 

2005 a 2015 e Prior de São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra de 2013 a 2015; -
------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
-------- -  que durante a sua presença à frente dos destinos desta Paróquia se realizou, 
entre outras actividades:-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------a) a reparação do telhado da Catedral de Silves;------------------------------------ 
---------------b) a outorga do primeiro protocolo que deu origem à Rota das Catedrais; ----- 
--------------c) a inventariação dos Arquivos Paroquiais de Silves e de São Bartolomeu de 
Messines, com a respectiva publicação;----------------------------------------------------------  
-------------d) o restauro de várias peças de arte sacra;---------------------------------------- 
-------------e) cantina social, durante dois anos, onde foram fornecidas mais de 30 000 
refeições;----------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
---------f) tertúlias culturais dentro da Catedral com os mais diversos intervenientes ;--------
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------  
-------------g)exposições e concertos dentro da Catedral; -------------------------------------- 
-------------h)a activação das comunidades locais da Pedreira, Estação de Silves, Falacho, 
Enxerim e Poço Barreto;-------------------------------------------------------------- ---------------  
--------- - a sua importante e intransigente acção na defesa e de dignificação do Património 
Histórico-Cultural deste concelho, atrás referida;----------------------------------------------- 
--------- - bem como a sua presença amiga, interventiva e desafiador, na construção de um 
concelho mais justo e digno,--------------------------------------------------------------------------  
--------- Temos a honra de propor:-------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

--------- - a atribuição de um voto de louvor por toda a acção desenvolvida pelo Padre Carlos 
Manuel Patrício de Aquino”;------------------------------------------------------------------------- 
--------- - que seja dado conhecimento do voto ao próprio, a Sua Exa, Reverendíssima, D. 
Manuel Neto Quintas, Bispo do Algarve, Assembleia Municipal de Silves e meios de 
comunicação social.----------------------------------------------------------------------------------- 
---------Proposta da Vereação Social Democrata (PSD)”.--------------------------------------------------------- 
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto continuou salientando que “tenho algumas situações a 
referir, começo por agradecer o facto de já se terem alterado algumas coisas, mas ainda continua a 
haver:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 -----------  ▪ Muito lixo à volta dos contentores;-----------------------------------------------------------------------------  
  ----------  ▪ O número de moloks sem tampas continua a aumentar; ------------------------------------------------  
 -----------  ▪ Quanto aos abrigos dos autocarros, a Sra. Presidente ficou de verificar o estado do 
procedimento, e saber se já houve adjudicação, pois continua a haver freguesias em que os abrigos de 
autocarros mais antigos não têm nenhumas condições para acolher os passageiros, é o caso da 
freguesia de Silves, Alcantarilha, Algoz e Messines. Quanto aos mais modernos muitos deles têm as 
chapas estragadas, uns por acidentes, outros por vandalismo. ------------------------------------------------------  
 -----------  ▪ Também pensava que vinha nas informações a situação dos oleões, o estado do concurso 
e os locais onde estão ou para onde vão os mesmos”. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente interveio respondendo que “eu já tinha prestado informação acerca disso, 
mas repito, o concurso de aquisição está terminado, só falta a empresa trazer os oleões, para se 
começar com a distribuição e colocação dos mesmos, o que ainda não aconteceu, por aquela estar de 
férias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ----------- A lei determina a colocação de pelo menos 15 unidades, mas poderão vir a ser colocados 
mais, sendo que de momento estão a ser estudadas as hipóteses de localização dos mesmos”. ---------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra dizendo que “soube que estava a ser 
tratado pela Direção Geral de Cultura uma intervenção na Capela de Santo António das Areias em 
Armação de Pêra. O inverno aproxima-se e o telhado já não tem muitas telhas estando em risco de ruir 
a cobertura daquela capela. Convém saber o que se passa, e entrar em contato com a Direção Geral 
de Cultura, o mais rapidamente possível. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tinha aqui também para falar do Orçamento Participativo, gostaria que nos fosse entregue, 
se possível antes da entrega da Proposta de Orçamento, um relatório com o apanhado das ações que 
houve por todo o concelho. Se não for possível que venha na Proposta de Orçamento para 2016. -------  
 ----------- Outra situação também preocupante, é a marcação de linhas nas estradas municipais e 
nacionais, que são da nossa competência. Estas não se vêm de noite o que se torna complicado, e 
mais uma vez, com a aproximação do inverno, gostaria de saber se há um plano para esta situação. ---  
 ----------- Volto a referir, e na última reunião já tinha falado, acerca da estrada que liga Algoz/Guia. Eu 
passo lá praticamente todos os dias, e vejo o que foi feito, que não dá resposta ao que é a segurança 
mínima na estrada; as bermas estão mais altas que a estrada e quando chover, a água na estrada não 
escoa fazendo lençóis de água. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Também na estrada dos Montes Grandes, junto ao Poço Barreto, as bermas têm muita 
vegetação, mas os terrenos são de particulares. Aí é a fiscalização contactar os proprietários, porque 
há muitas árvores que estão na faixa de rodagem, e algumas estão em zonas de curvas em que o 
carro tem que se desviar e caso venha outro em sentido contrário, pode provocar um choque frontal, 
deixo aqui também um alerta para esta situação. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente ao antigo fumeiro, e uma vez que não será a Câmara a executar o parque de 
estacionamento, gostaria de saber se vai ou não haver obra e se já está adjudicada. ------------------------  
 ----------- Fazer reparo também de que ainda estão estruturas da Feira Medieval instaladas na via 
pública. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria de perguntar acerca da reunião do PDM (Plano Diretor Municipal), para quando o 
seu agendamento, por forma a conhecermos o ponto situação do mesmo. --------------------------------------  
 ----------- Gostaria de saber o ponto de situação das piscinas municipais no último ano. Qual a receita, 
a despesa, na parte da manutenção o que foi e não foi intervencionado, e não só nos planos de água, 
mas também nas estruturas de apoio, como ginásios.------------------------------------------------------------------  
 ----------- Saber relativamente ao ano transato, qual foi a “performance” das piscinas naquilo que é a 
parte social, estou a referir-me ao apoio às escolas, aos idosos, às crianças, aos clube, entre outros. --  
 ----------- Por último, também gostaria de saber qual é o ponto de situação dos trabalhos dos Polos de 
Educação ao Longo de Vida, se se mantêm em atividade, se há polos que fazem atividades com maior 



 
 

 

 

 

relevância, se têm técnicos da câmara, quem são, e se há técnicos de outras entidades a dar apoio a 
estes polos nas respetivas freguesias”. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra passando a referir que “vou colocar a proposta 
apresentada pelo PSD à votação, o Padre Aquino é uma pessoa que me é muito querida, e claro 
falando por mim mesma, subscrevo o que está aqui apresentado nesta proposta e lamento imenso que 
ele se tenha ido embora. Iria então por a proposta a votação”. ------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo “tenho algo a dizer relativamente a esta 
proposta que concordo, mas relembro que o Padre Aquino enviou uma proposta por carta a todos nós, 
para ser contemplado no orçamento participativo a divulgação de um período histórico do bispado se 
não estou enganado, e penso que era boa altura para homenageá-lo com aceitação ou inclusão desse 
pedido no próximo Orçamento de Estado 2016”. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ASSUNTO: PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE LOUVOR, AO SR. PADRE 
AQUINO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Delirar por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo que “relativamente às questões levantadas e se 
o vice-presidente não se opuser, vou passar a esclarecer, pois são temas que nós falamos em 
conjunto, mas se houver alguma coisa que não responda corretamente, agradecia que me auxiliasse.   
 ----------- Acabei de assinar a semana passada uma adjudicação para a aquisição das tampas dos 
respetivos contentores e moloks em falta, apesar dos mesmos estarem já a ser substituídos; -------------  
 ----------- Quanto aos abrigos estamos a aguardar que a empresa os envie, pois estiveram de férias e 
ainda não procederam à sua entrega; ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Acerca dos oleões estão-se a ver os locais onde os iremos colocar, sendo que estes serão 
inicialmente 15, em cumprimento daquilo que nós é exigido, mas deveremos colocar mais, pois nós 
adquirimos um número superior.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Acerca da capela já foi falado com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Armação de 
Pêra, aquando do orçamento participativo, que os nossos técnicos já fizeram o levantamento do que é 
necessário intervir na capela em Armação de Pêra, e estamos agora a fazer as contas para ver o que 
se pode fazer para assegurar que não caia, pois temos que prevenir o abatimento do telhado que está 
muito inseguro e isso nós já tínhamos diagnosticado. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto às marcações das linhas das estradas, eu também lamento que tenham sido feitas 
estradas e que não tenha sido contemplado as linhas, ou sinalização horizontal nos orçamentos das 
mesmas, pois faz parte da segurança rodoviária, nessa altura se calhar teriam sido situações que no 
conjunto teriam sido mais em conta; posso vos dizer que agora no orçamento para a estrada que vai 
de Silves para o Algoz, o valor da sinalização horizontal vai na ordem dos 20,000.00€ (vinte mil euros), 
por isso se vê que são coisas necessárias, mas temos que ter alguma ponderação. Esperemos que no 
futuro e estou a falar de nós mesmos, que se inclua não só a sinalização vertical mas também a 
horizontal e que isso seja incluído sempre nas estradas que venham a ser adjudicadas e a mesma 
coisa para as passagens de água. Mas essa situação está diagnosticada e deve ser resolvida assim 
que haja condições. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Acerca da estrada Guia/Algoz, está contemplada no Orçamento para 2016 e foi dito, tanto 
aqui, como na Assembleia, que a iremos fazer de modo faseado. Lamentavelmente e volto a referir, 
deveria ter sido contemplada numa candidatura apresentada em devido tempo e repito, foi um erro 
crasso. Ainda dizer que na Estrada de Vale Fuzeiros esperamos concluir a obra, e que nós ainda 
conseguimos candidatá-la ao PO 21, e andamos em cima do empreiteiro para a concluir. ------------------  
 ----------- A situação dos Montes Grandes, que foi apontada pelo Vereador, será vista e caso hajam 
situações anómalas os proprietários serão notificados para as corrigirem. ---------------------------------------  
 -----------  ------------- Em relação ao Antigo Fumeiro, o projeto está concluído, mas penso que se esteja a 
 aguardar que haja uma maior folga dos nossos trabalhadores, para que se possa dar início aos 
trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao PDM, veio na última reunião uma informação acerca do estado dos trabalhos e 
daquilo que se irá desenrolar, no entanto, tal não invalida a vinda do responsável a esta reunião para 
apresentar o feedback dos trabalhos, mas ele não tem estado ao serviço por se encontrar de licença. --  
 ----------- Nós temos vários equipamentos destinados aos munícipes uns com mais receita que outros, 
o relatório das piscinas chegará a seu tempo. Os polos de educação, também têm um projeto e uma 
planificação dos quais também se poderá fazer um relatório acerca das atividades do ano transato e 
da planificação para o próximo ano, mas a Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís, poderá dizer algo 
mais”. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho, fazendo uso da palavra disse “relativamente às 
estruturas da Feira Medieval acho estranho a preocupação do Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, porque 
assim que terminou a feira, foi-se resolver o problema em volta do edifício da câmara, e do 
estacionamento lá em baixo e isso foi feito rapidamente com os poucos meios que temos, e as duas 
estruturas que ficaram, não interferem nem com o estacionamento, nem com a circulação das 
pessoas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  São evidentes, e o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto sabe, as dificuldades que esta câmara tem 
de pessoal operacional, e também sabe que quando acaba a feira Medieval, resta muito pouco tempo 
até à abertura do ano letivo nas escolas.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- É este o equilíbrio que este executivo tem tentado manter, com os poucos recursos 
financeiros e humanos que dispõe, tendo que recorrer a trabalho extraordinário prestado aos sábados, 
para conseguir resolver e dar resposta às situações, que surgem nas escolas, tentando também retirar 
as estruturas que ficaram da Feira Medieval no estacionamento o mais depressa possível. ----------------  
 ----------- Está agendada uma reunião com a Engª. Ema Gouveia, e com os encarregados para ver se 
arranja uma equipa, para ainda esta semana irem retirar as estruturas do estacionamento, mas a 
prioridade que este executivo deu à Engª. Ema Gouveia foi a manutenção e limpeza das escolas 
primárias e secundárias deste concelho face ao aproximar do início do ano letivo”. ---------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa fazendo uso da palavra esclareceu que “em relação aos Polos ao 
Longo da Vida, penso que é do conhecimento de todos e consta da Agenda Cultural do concelho, as 
atividades desenvolvidas pelos polos. Durante o ano transato tudo funcionou bem, a responsável pelos 
polos é a técnica que já estava, a Dra. Ivone Lampreia, que neste momento está de licença de 
maternidade e em sua substituição está outra técnica a Sra. D. Fernanda que vai assegurar o 
funcionamento dos polos como sempre foi feito. Os polos destinavam-se a ser autónomos e o Sr. 
Vereador Dr. Rogério Pinto bem sabe, porque foram implementados em anteriores mandatos, 
obviamente, com apoio dos técnicos da câmara, e eventualmente em localidades onde existam 
pessoas da população com disponibilidade para ajudarem e isso tem acontecido”. ---------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra esclarecendo que, “eu falei das estradas 
com linhas apagadas, e não das que nunca as tiveram, mas também posso dizer que relativamente às 
estradas municipais, sempre me disseram que tecnicamente, pelas dimensões e largura de algumas 
estradas, elas não podiam ter linhas. Mas o que disse foi acerca de estradas com linhas e que com a 
circulação, as mesmas foram sendo apagadas, o que se torna perigoso para a circulação. -----------------  
 ----------- Em relação às estruturas da feira medieval, eu quando digo aqui as coisas, não é para pôr em 
causa ninguém, muito menos o executivo permanente, eu sei perfeitamente o que se passa, mas é 
mais um alerta, porque infelizmente e aí “minha culpa”, no dia 16 de novembro de 2012, quando foi o 
tornado, a estrutura caiu em cima de viaturas, como podia ter caído em cima de pessoas, portanto é 
um alerta, porque já tivemos uma má experiência, é um aviso e não no sentido pejorativo do termo, 
não é por dizer que não fazem ou não querem fazer, mas é uma chamada de atenção porque pode 
acontecer uma intempérie como já aconteceu e com os erros do passado, podemos estar mais atentos 
no presente para que as coisas não voltem a acontecer”. -------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria Graça Neto tomou a palavra solicitando que “nos fosse entregue 
uma atualização da listagem das obras, com indicação das que foram entregues por ajuste direto, e 
das que o foram por concurso, com indicação da data desses procedimentos. ---------------------------------  
 ----------- Solicitei na última reunião a cópia da carta convite enviada às empresas para a realização da 
auditoria externa e espero que nas cartas esteja contemplado o objeto que foi indicado e a resposta 
das empresas”. A Sra. Presidente questionou “porque diz que houve cartas convite, não houve, mas 
mais à frente eu esclareço, continue, por favor” --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto continuou: “eu deduzi que houvesse, é o 
procedimento habitual, enviar uma carta a fazer o convite e a empresa responder. ---------------------------  
 ----------- Por último, gostaria de saber, se já houve resposta da CCDR, ao envio do ofício sobre o 
parecer do secretariado destas reuniões”. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra esclarecendo que “quanto à listagem das obras, de 
momento não lhe vou poder dar;----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto às outras duas questões, não houve cartas convite para as empresas, os contatos 
foram realizados informalmente, fomos ver os trabalhos feitos por várias empresas, analisamos, e 
depois entramos em contacto com elas, não houve registo de cartas. ---------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Quanto à CCDR, antes de vir para aqui, tentei ver junto dos serviços se já tinha chegado 
alguma resposta ao que se tinha enviado, e novamente foi-me informado que ainda não, mas falei 
somente com a minha secretária, não sei se entretanto chegou alguma coisa ao expediente”. -------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça retomou e solicitou mais uma vez, que “se poder-nos-
ia dizer exatamente como foi feito esse contacto, por telefone, fax, e quais as empresas contactadas”. -  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu “tudo bem se é isso que querem, posteriormente entregarei o 
que me for possível transmitir, mas faz-me confusão agarrarem-se a uma ideia.” ------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, tomou a palavra referindo que “vou destacar um assunto, 
que merece muita consideração e respeito a uma pessoa a quem muito devo, assim como os 
munícipes deste concelho e por isso merece a nossa atenção, tanto mais considerando a saúde da 
senhora.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Eu gostava de ouvir a Sra. Presidente da Câmara, sobre a situação laboral da funcionária 
Sra. D. Carolina Pires, nomeadamente, se já foi deferido o pedido da senhora de se aposentar, caso 
não o tenha sido feito, como a vida não se repete, nem o tempo anda para trás, e sempre entendi que 
é em vida que as pessoas devem ser homenageadas ou reconhecido o seu valor, esta funcionária é 
conhecida por todos pela sua disponibilidade, conhecimento e competência técnica que sem dúvida é 
superior à função que desempenha nesta câmara e também atendendo à sua situação pessoal, apelo 
à Sra. Presidente da Câmara, para que defira o pedido de aposentação da mesma. Estou plenamente 
convicto que os seus colegas irão “cerrar fileiras” para que o trabalho não sofra atrasos e continue a 
ser feito da mesma forma. É mais do que humano resolver esta situação. Para que não haja 
politiquice, no início da minha intervenção, separei este assunto do restante e apelo ao executivo 
permanente que tenha bem presente esta situação, para que procedam de encontro aos interesses da 
funcionária. No outro dia fiquei transtornadíssimo quando encontrei esta funcionária num estado que é 
conhecido de todos e devido à sua delicadeza, termino por aqui e não acrescento mais nada.” -----------  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra, passou a explicar “a nossa filosofia, como sabem, 
assenta no reconhecimento e enaltecimento do trabalho prestado, tanto pela Sra. D. Carolina Pires, 
como pela Sra. D. Margarida Silva que trabalhava no setor da informática, tentando encontrar formas 
de ir ao encontro das pretensões destas trabalhadoras. ---------------------------------------------------------------  
  ---------- Quanto à situação da Sra. D. Carolina Pires, que nós também queremos ver resolvida, não 
pode ser tratada da mesma forma que foi a da Sra. D. Margarida Silva, em virtude da Direção Geral 
das Autarquias Locais (DGAL), ter vindo agora responder que afinal o montante a pagar ao trabalhador 
por rescisão amigável, conta como despesa com pessoal, situação que é impedida pelo Orçamento de 
estado de 2015, que impede este aumento do valor das despesas com pessoal. ------------------------------  
 ----------- Quando recebemos aquela comunicação da DGAL, nós de imediato contestámos, 
contrapondo que tinham, sem mais, alterado o teor do parecer inicial. --------------------------------------------  
 ----------- Ainda hoje falei com a Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão de Recursos Humanos que 
confirmou que, lamentavelmente, a DGAL já respondeu e confirma que aquele valor conta para as 
despesas com pessoal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assim, e porque aumenta consideravelmente o valor desta despesa, que como disse e repito, 
não pode sofrer aumentos, face ao constante do Orçamento de Estado para 2015, impede-nos 
legalmente deferir o pedido de rescisão amigável da Sra. D. Carolina Pires.  -----------------------------------  
 ----------- E face a isso a situação da Sra. D. Carolina terá que ser vista com outros olhos. Nós 
reconhecemos o trabalho feito por ela, sem dúvida alguma, e por isso já tínhamos decidido a forma 
como iriamos resolver a situação: já tínhamos a verba, já tínhamos tudo e até já tínhamos visto a forma 
como iríamos resolver o problema de não podermos vir a prover o lugar de coordenadora da DOGU 
(Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística), porque se há um sítio onde faz falta um coordenador, 
esse local é a DOGU. E nós efetivamente já tínhamos resolvido esse problema. Os colegas já tinham 
avançado, e a colaboradora D. Célia Palma, garantiu que faria o lugar dela sem qualquer outra 
remuneração. Vejam qual é a importância deste lugar, pois é mesmo necessário haver um 
coordenador, e a partir daí avançou-se com tudo, e qual não é o nosso espanto, quando a DGAL vem 
dizer que afinal não era possível. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Agora não cabe a nós alterar o que está legislado e a situação da Sra. D. Carolina, terá que 
ser vista de outra forma, não com a rescisão amigável, mas se calhar com uma reforma antecipada ou 
uma rescisão de outro género, mas da forma como estávamos a pensar, e tínhamos toda a 
documentação preparada, não vai ser possível. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Rogério Pinto interveio perguntando, “mas as duas situações não foram 
tratadas na mesma altura”? ----------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Tendo a Sra. Presidente respondido, “a situação foi a seguinte, porque neste Orçamento de 
2015, era possível a rescisão amigável promovida por nós, sem ter que recorrer a uma entidade 
externa, atendendo a isso, fui em primeiro lugar questionar a Chefe da DRH, (Divisão de Recursos 
Humanos) se haveria pessoas que estariam nestas circunstancias e que já tivessem solicitado no ano 
transato a rescisão amigável do contrato quando as circunstâncias eram diferentes. -------------------------  
 ----------- Foi-me informado que havia quatro funcionários interessados, dois da parte dos trabalhadores 
que vieram do Ministério da Educação, que são operacionais e auxiliares de ação educativa, e outros 
dois aqui do Município; a Sra. D. Margarida Silva e a Sra. D. Carolina Pires. ------------------------------------  
 ----------- Fui depois ver com a Divisão Financeira de onde se poderia retirar estes valores, de que 
rubrica, para se poder fazer a rescisão amigável. Como as rescisões tinham que cumprir alguns 
requisitos, o que se verificou foi que nem todos os pedidos cumpriam os requisitos necessários. Então, 
foi-se ver os lugares e conseguiu-se juntar a verba total, a partir desse momento houve algumas 
alterações orçamentais à rubrica; inclusive já tinha vindo aqui e sido assinado a alteração da rúbrica 
para a Sra. D. Carolina. A seguir falei com elas e disse que deveríamos conseguir e para elas tratarem 
de toda a documentação para ser enviada. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No caso da Sra. D. Margarida, falei com o Dr. André Ferreira (Coordenador da Informática) e 
com a Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão, se a extinção daquele lugar, traria problemas para o 
funcionamento daquele setor, eles verificaram e havendo concordância, de que prevendo a extinção 
do lugar o normal funcionamento não seria afetado, pediu-se então informação à DGAL para saber 
onde se encaixavam estes valores depois da despesa feita, isto porque no orçamento de 2015, o 
Estado obriga a que não haja mais despesa de pessoal e eles responderam na informação que não 
havia problema. Tranquilos, fizemos todos os procedimentos e isto sucedeu-se por volta do mês de 
Maio. A seguir a Sra. D. Carolina trata dos papéis e coloca-se aqui também a situação do lugar e 
começam a tentar resolver a situação dentro da unidade. Após a resolução desse ponto, como já referi 
anteriormente, nós voltamos a informar a DGAL, que veio a responder que não era possível. 
Contestamos e eles voltaram a responder-nos que não era mesmo possível, e a partir daí temos que 
ver esta situação noutra perspetiva. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Agora a resolução da situação passa por ela, nós fizemos o que estava ao nosso alcance e 
lamento imenso este desfecho” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo que “para concluir este tema é 
fundamental encontrar uma solução que venha ao encontro desta funcionária. ---------------------------------  
 ----------- Outro assunto, gostaria de saber se houve alguma reunião das Águas de Portugal em que a 
Sra. Presidente da Câmara estivesse presente”. A Sra. Presidente informou que esteve numa reunião 
nas Águas do Algarve dizendo que “eu já tinha informado o executivo que faço parte da administração 
das Águas do Algarve, estou representando os municípios, juntamente com o Dr. Rui André 
(Presidente da Câmara de Monchique) e temos tido reuniões nas Águas do Algarve. Na última quinta-
feira de cada mês, com a nova direção que tomou posse em junho, mas reunimo-nos pela primeira vez 
só em agosto”.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra questionando “queria saber se houve 
alguma deliberação, nessas últimas reuniões que a Sra. Presidente esteve presente e que tenha 
vinculado o Município de Silves? Houve algum tema que tenha participado na votação? Houve alguma 
proposta que foi votada ou não?”  --------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente respondeu que “mas nós lá não falamos do município em particular, eu 
participo em todas as votações e todas são votadas”. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa voltou a ter a palavra dizendo que “isso é que era 
importante, que nos transmitisse quais são as propostas votadas, e qual o sentido de voto”. ---------------  
 ----------- A Sra. Presidente da Câmara questionou, “mas afinal quem é aqui a Presidente, eu vou lá 
como representante da AMAL, e represento os municípios”. ---------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, esclareceu que “eu não ponho em causa, que a Sra. é a 
Presidente e tenho-lhe muito respeito, mas como vereador tenho o direito de conhecer as deliberações 
tomadas nas Águas do Algarve, como em qualquer outro departamento ou coletividade e também 
tenho o direito de saber qual o seu sentido de voto. Assim solícito que na próxima reunião me seja 
entregue, informação acerca das deliberações tomadas e quais foram as declarações de voto que lá 
tomou, porque a senhora também me representa e tenho o direito de saber”. ----------------------------------  
  ---------- A Sra. Presidente referiu que “o que posso fazer é remeter-vos as atas”. ----------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa voltou a intervir dizendo que “solicito que durante a 
próxima reunião os processos dos concursos para Chefes de Divisão, sejam aqui trazidos para eu os 
consultar na vossa presença. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Também queria saber se houve alguns recursos intentados por alguns senhores funcionários 
no âmbito desses concursos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostava de ter acesso e que viesse o processo a reunião para consulta, da atribuição do 
subsídio extraordinário à Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, para deslocação dos atletas 
à Finlândia se a memória não me atraiçoa e que se fizesse acompanhar pela respetiva ata da reunião 
de câmara”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------   Na discussão da proposta sobre o relatório de auditoria, mais uma vez venho esclarecer que 
não fui contra a sua proposta, mas considerando alguns princípios, como o do contraditório, que para 
mim são essenciais, por isso e dito isto, é o que tenho transmitido à comunicação social.  ------------------  
 ----------- Queria pedir à Sra. Presidente da Câmara, para próxima reunião, a cópia do ofício que 
seguramente já enviou aos visados do relatório, bem como cópia do ofício para o Tribunal de Contas. -  
 ----------- Também gostava que face ao pedido que foi feito pelos vereadores que falaram antes de 
mim, que fosse esclarecida por escrito a situação da empresa “POC Alentejo” de ter sido escolhida em 
função do valor. Gostava de conhecer o valor das outras propostas, como chegaram os valores ao 
vosso conhecimento. Quero também conhecer o trabalho apresentado e os responsáveis da “POC 
Alentejo” e mais importante ainda, tratando-se de ajuste direto que o serviço sob a responsabilidade da 
Dra. Isabel Cabrita (DJA) fizesse um pequeno memorando, dizendo quais os critérios que devem ser 
seguidos num ajuste direto, para se saber quais são esses procedimentos, ou seja, se o ajuste direto é 
um poder discricionário do Presidente da Câmara seja ele qual for. ------------------------------------------------  
 ----------- No despacho que publicou no site da câmara com um comunicado do executivo permanente 
da câmara, o pedido que faço irá contribuir para os esclarecimentos, é que também publique o 
comunicado do PS, entrego uma copia em papel e se for necessário para facilitar o trabalho dos 
serviços, enviarei por e-mail em word o mesmo texto, logo a seguir ao almoço”. -------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo que “atendendo a que há aqui uma certa 
confusão, relativamente ao ajuste direto, primeiro aguardaremos a resposta dos serviços, para vos 
elucidar o que são os ajustes diretos, os critérios e a competência da presidente e depois então farei 
chegar as restantes informações”.--------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, retomou dizendo que “sou da Portela de Messines e 
andei na escola primária de lá e queria que a Sra. Presidente ou a Sra. Vereadora da Cultura 
pedissem aos serviços responsáveis, com relativa urgência, uma análise da regularidade ou não, da 
segurança ou não, de um pequeno recinto para a prática desportiva que fizeram no átrio da escola. A 
ideia é muito boa, mas colocar nos contornos tijoleira em cimento não me parece ajustado, e queria 
que os serviços me respondessem por escrito se aquilo está em condições”. -----------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente interrompeu, informou que “aquilo não é tijoleira, são guias de passeio. -----  
 ----------- Prosseguiu dizendo “logo a seguir à Feira Medieval, nós andamos a ver as escolas todas e 
acho que organizamos muito bem as coisas, porque se vermos que o tornado foi a 16 de novembro de 
2012 e ainda nessa altura estavam montadas as estruturas da feira, nós atualmente estamos no final 
de setembro e tudo aquilo que permite a mobilidade das pessoas foi retirado, e as pessoas 
conseguem-se mover. É verdade que ainda temos estruturas montadas que podem trazer algum tipo 
de insegurança, mas nós direcionamos os trabalhadores, primeiro para a desmontagem da feira e 
depois para as escolas, para verificarem tudo o que fosse intervenção rápida e melhoramento de 
alguns espaços que estavam na nossa alçada e que poderiam ser realizados pelos nossos homens e 
isso foi feito. Existem escolas onde os pátios exteriores não estavam preparados para a prática da 
educação física, uma delas era a Escola da Portela e a outra a da Amorosa, esta última continua ainda 
sem pátio. Na da Portela, falou-se com as pessoas responsáveis relativamente a estes espaços de 
exterior e de recreio, para ver o que era possível fazer com a intervenção dos nossos trabalhadores, e 
daí surgiu aquele quadrado que não é em tijoleira de cimento, mas sim contornado por uma linha de 
passeio para fazer um rebordo e é revestido em placas emborrachadas, e que estão enquadradas 
dentro daquilo que é possível fazer no recreio, mas apelo que haja bom senso, porque há um esforço 
em melhorar o espaço e depois de se melhorar, levantam-se um monte de problemas; faz-se uma 
auditoria, levanta-se questões sobre a empresa que faz a auditoria, faz-se um espaço para brincadeira, 
levanta-se questões sobre o espaço feito, levantam-se questões como se nós aqui não quiséssemos a 
segurança dos miúdos, nós que estamos lá e somos residentes, e as pessoas vem ter diretamente 
connosco, porque eu saiu à rua, não estou enfiada em casa, as minhas compras são feitas no 



 
 

 

 

 

comércio local, eu vou ao mercado ao sábado e todos os dias vou ao supermercado, eu ando na rua, 
faço as minhas compras e enfrento as pessoas, por isso as coisas são feitas e claro que são feitas 
segundo as normas de segurança, nós zelamos pela segurança dos adultos e crianças e é isso que se 
pretende”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís tomou a palavra mencionando que, “esta questão foi 
colocada por uma encarregada educação da Portela, a qual aliás fez uma queixa diretamente à 
Direção Regional de Educação, e ao Diretor da Escola, que foi quem nos veio a dar conhecimento 
dessa queixa. Obviamente que os nossos técnicos responderam à encarregada de educação e ao 
diretor, dando conhecimento à Direção Regional, embora a queixa não tivesse vindo para nós, o que 
muito lamentamos, porque estamos sempre aqui, abertos a resolver as situações e quando existem 
questões devem ser resolvidas, em primeiro lugar com o Município, se é da responsabilidade do 
mesmo, e se não dermos resposta, então aí sim, acho que têm todo o direito em fazê-lo às entidades 
superiores. Eu também sou mãe e concordo, mas em primeiro venham ter connosco e não o contrário, 
e na próxima reunião traremos essa informação”. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Fernando Serpa retomando a palavra referiu que, “desconheço quem fez esse 
alerta, mas parece-me uma mãe preocupada com a segurança do/s filho/s, e o que me fez trazer este 
assunto a esta reunião, porque tenho uns amigos que vivem paredes meio com a escola, e estive lá e 
vi o que estava lá feito, e para mim continua a ser perigoso”. --------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa ausentou-se da sala. ------------------------------------------------  
 -----------   A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça tomou a palavra referindo que “a propósito do que foi 
dito nos últimos minutos, a Sra. Presidente há pouco disse que nós pegamos na questão da auditoria, 
não por essa razão, mas por outros motivos, isto é a opinião da Sra. Presidente que, mais que os 
outros colegas da vereação, fica muito abespinhada quando nós vereação não permanente temos uma 
opinião contrária. A vereação permanente manda comunicados como quer, e nós não chegamos aqui 
a dizer que vocês fazem isto ou aquilo, nós aceitamos o vosso ponto de vista, mas a Sra. Presidente 
nunca aceita o nosso, porque nos apegamos a pormenores sem interesse para si, para nós com 
interesse. Acho que deveria haver então um critério elaborado por si, de quando nos podemos 
pronunciar, porque assim mais vale nós virmos, entrar, assinar os processo e sair, porque tudo o que 
dizemos é visto com segundas intenções”.  -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra respondendo que “a Sra. Vereadora Maria da Graça, é boa 
a colocar as coisas numa reversão que sai numa forma diferente e inocente no seu discurso. O que eu 
quero dizer é que, enquanto vereadora, eu nunca questionei as empresas escolhidas por adjudicação 
direta, fosse qual fosse, mas vocês estão agarrados, desde que houve a auditoria não ao conteúdo, 
mas a empresa é que está a levantar a questão toda. O conteúdo que é tão grave, vocês não estão 
preocupados com ele, e quando diz “nós fazemos comunicados”, porque quando se constata 
determinadas situações, as mesmas têm que ser levadas ao conhecimento da população. Nesta 
situação da auditoria a população foi lesada em 5,000.000,€00 (cinco milhões de euros), que estamos 
a pagar durante 4 anos, não dou conhecimento disso à população?! Que critério é este, abafo as 
conclusões a que chegou a auditoria?! -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Desde que tenho o relatório da auditoria em minha posse que queria dar esta informação, 
mas fiquei à espera que o Tribunal de Contas fizesse chegar a parte deles. Nós temos é que nos 
agarrar ao que lesa o erário público, estamos a falar de 5 milhões de euros e não dos 26,000€00 (vinte 
seis mil euros), que custou esta auditoria feita pela empresa “POC Alentejo”; digam-me, isto são coisas 
sem importância? São estes critérios, que quer perceber porque eu me agarro?  ------------------------------  
 ----------- Por favor, convenhamos, a mim não me interessa a empresa, o que me interessa é o 
resultado da auditoria, mas o que se tem andado a discutir, é como foi feito o ajuste direto, porque foi 
esta a empresa, a troca de cartas com a empresa, o conteúdo delas, por favor esqueçamos isso, 
estamos a falar de 5 milhões de euros, mais juros, que estamos a pagar durante 4 anos, mas 
infelizmente o que se discute são os 26 mil euros, por favor!”.  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria da Graça tomou a palavra e esclareceu que “eu não questionei a 
“POC Alentejo”, eu pedi informações de quais as empresas que foram convidadas, qual a resposta que 
deram. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os comunicados que vocês fazem e não é só este, desde que nós votemos contra, vocês 
fazem um comunicado à população”. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou dizendo “e porquê Sra. Vereadora, você não sabe? Nós aqui, o 
que defendemos e que está na nossa alçada e é da nossa responsabilidade, nós executivo podemos 
decidir isso mesmo, e nós aqui tentamos englobar coisas que favoreçam o maior número de pessoas 



 
 

 

 

 

nas várias vertentes e sempre que há uma posição vossa não é a favor disso, porque vocês têm uma 
coligação feita, e que votam do contra e ligaram-se nesse sentido, e isto é para a ata, porque aqui há 
uma coligação feita entre vós, porque eu quando estive aí como vereadora, muitas vezes jogaram-me 
em cara o PS, e é pena o senhor vereador Dr. Fernando Serpa se ter ausentado, e o PSD, de que eu 
estava coligada convosco, mas nunca souberam a minha posição de voto em nenhuma circunstância, 
mas vocês não, vocês até completam as frases uns dos outros, não há nada mais evidente do que a 
vossa coligação, e vocês juntaram-se não para defender a população mas para estar contra nós, e se 
estou errada, justifique-me por palavras suas a lógica da política, porque é que votou contra a proposta 
relativamente à auditoria que eu trouxe à reunião? ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- O relatório da auditoria chegou em março e estivemos sempre, e continuamos, em contato 
com o tribunal de contas; prestando esclarecimentos, respondendo a tudo o que nos pergunta e 
enviando tudo o que nos pede, sendo que o último pedido tem que ser respondido até ao dia 5 
outubro.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E tendo sido sempre assim, desde aquela data que se aguarda pela decisão final do tribunal 
de contas para se proceder à entrega do relatório, tal como nos foi pedido. -------------------------------------  
 ----------- Mas como nunca havia decisão por parte daquele tribunal, que continua ainda a fazer 
perguntas, resolvemos que já era tempo de avançar e trazer a situação ao conhecimento de todos. E 
esta é a resposta à sua questão, agora responda você à minha”. ------- -------------------------------------------- 
 ----------- A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto respondeu que “eu já respondi, vocês escolheram o 
momento próprio e decidiram que já não valia a pena esperarem mais, acharam que o momento era 
agora”. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra referindo que “mas a proposta não está a invalidar nada, 
porque nós falamos em analisar e avaliar a situação, e vocês votam contra. O Sr. Vereador Dr. Rogério 
Pinto deveria ter-se informado juridicamente e ausentado da sala no ato da votação das propostas, 
pois ele é um dos envolvidos, por isso, informem-se juridicamente, porque qualquer uma das votações 
é nula”. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto pediu para falar dizendo que “ a senhora já esta a levantar o 
seu tom de voz, e assim vou-me ausentar”. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente interveio dizendo que “sabe porque vai sair, porque você tem consciência 
que se deveria ter ausentado”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto voltou a ter a palavra e concluiu que “ saio pelo seu tom de 
voz, eu tenho estado calado, eu tenho a consciência tranquila, agora a senhora sobe o tom de voz, 
grita com tom exaltado aqui com a senhora vereadora, que só lhe estava a colocar questões, e a 
senhora quando fala, parece que se refere à existência de um assalto de 5 milhões de euros, mas não 
houve; a empresa fez a obra, as faturas foram confirmadas pelos técnicos, portanto não diga isso, 
porque é falso e você sabe disso. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aquilo que você disse, de que defende os interesses da população não é só a senhora e o 
seu partido, todos nós os que passaram por aqui, pós 25 abril, o fazemos. --------------------------------------  
 ----------- Queria dizer ainda o que se passou com essa empresa e foi por isso que fizemos a 
declaração de voto, porque ela fez o trabalho e foram faturados os valores, mas nunca diga que 
parece que houve um assalto de 5 milhões de euros, houve sim trabalhos que não foram realizados e 
foram faturados, e que foram pagos, e agora estas são as consequência de terem sido pagos, e fomos 
nós, quando soubemos disso, que avançamos logo, fizeram auditorias, veio a Policia Judiciária, o 
Ministério Público, e isso está na nossa declaração de voto para relembrar. ------------------------------------  
 ----------- Esta a ver o meu tom de voz, baixou e o seu também, por isso vou-me voltar a sentar”. --------  
 ----------- A Sra. Presidente esclarece que “eu estava a protegê-lo, porque aquilo que eu disse é 
efetivamente como eu referi; o vereador Dr. Rogério Pinto, atendendo a que é uma das pessoas 
visadas no processo, dever-se-ia ter ausentado da sala, e no meu entendimento, não sendo eu jurista, 
tudo o que declarou acerca deste processo não deveria constar em ata, porque eu ainda não sei o 
resultado que vai sair daqui e as propostas que foram aqui votadas, com a sua votação são 
automaticamente nulas e isso é o que lhe queria dizer. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Sr. Vereador Paulo Pina, passo-lhe a palavra.”---------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Paulo Pina, prescindiu da sua vez. ---------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa fazendo uso da palavra referiu que “ouvi da Sra. 
Presidente da Câmara que o Tribunal de Contas solicitou informações até ao dia 5 de outubro, então 
eu pedia que me trouxesse uma cópia desse pedido de informação, eu como vereador não 



 
 

 

 

 

permanente deveria ter esse conhecimento”. A Sra. Presidente esclareceu que “tenho que ver, pois 
não sei se tem carater sigiloso”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador continuou dizendo que “mas sigiloso tanto é para si como é para mim, eu 
solicito que no fim desta reunião me seja entregue uma cópia desse ofício, e já agora, estranho, que 
seguramente por descuido da Sra. Presidente, não nos tenha dado esta informação. Já andamos há 
algumas semanas a discutir sobre o Tribunal de Contas, e sobre auditorias e nunca tinha feito 
referência a isso, mas mesmo assim, continuando, ainda fica mais fortalecida a proposta que fiz de 
que compete ao Tribunal de Contas o esclarecimento e nada é impeditivo nem põe em causa o 
relatório da auditoria que seja enviado para o Tribunal de Contas no seguimento da nossa proposta”. --  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo que “a proposta apresentada por vós, no meu 
entendimento, mas parece que não é concordante com o vosso, tem uma parte que sugere ouvirmos 
os visados. Eu penso que este executivo não tem competência para ouvir ninguém, e não vamos 
auscultar ninguém, e lamento que o vereador, aquando dos processos com os funcionários da câmara, 
não tivesse também pedido para os visados serem ouvidos em reunião de câmara. É de lamentar, mas 
de qualquer forma e voltando a este assunto, é de referir que o Vereador Dr. Rogério Pinto, é 
mencionado na auditoria como sendo na altura o Presidente, assim como a Dra. Isabel Soares, e por 
isso é que acabei de dizer o que disse, e é o meu entendimento dessas votações que você se deveria 
ter ausentado, e você, certamente, deve ter um bom advogado, para o aconselhar” --------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE RECONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO SITO NA 
QUINTA DAS CORTES, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Ricardo Miguel Silva Martins. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício das Estrada de 
Portugal, S.A., 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 NO EDIFÍCIO DAS INSTALAÇÕES DA 
UNIDADE DE MÁQUINAS E VIATURAS, NO PARQUE DE MÁQUINAS, NA TAPADA, EM SILVES. ----  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação- --------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE PROPRIEDADE 
HORIZONTAL, SITO NA RUA ÉLIAS GARCIA, N.º 15, EM SILVES.-----------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Patrícia Sofia Ricardo Filipe e outros. ----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o regime construção de propriedade 
horizontal e certificar em conformidade. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO, SITO NO 
LARGO DA IGREJA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Leonardo Gonçalves Bento. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE VEDAÇÃO EM REDE, BARREIRAS, 
EM ALCANTARILHA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: João José Guerreiro dos Santos e outro - Proc. n.º 120/2011. --------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade do processo e o seu 
arquivamento oficioso nos termos da informação. -----------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE VEDAÇÃO EM REDE, SÍTIO DO 
POÇODEÃO, SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: João José Guerreiro dos Santos e outro - Proc. n.º 118/2011. --------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade do processo e o seu 
arquivamento oficioso nos termos da informação. -----------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE PROPRIDADE HORIZONTAL – 
RETIFICAÇÃO DE ÁREAS NO ENXERIM, EM SILVES. --------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Joaquim Serra Guerreiro e outros. --------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a alteração do regime de propriedade 
horizontal nos termos da informação e certificar em conformidade. -------------------------------------------------  
 
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA, SITO EM SANTO 
ESTEVÃO, SILVES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Rosoda, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ofício da Direção-
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, mapas, ofício da Direção Regional de Agricultura e 
Pescas do Algarve, Ata, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE FACHADA – ENCERRAMENTO DE 
TERRAÇOS/VARANDAS, FRAÇÃO “D”, RUA DR. MANUEL DE ARRIAGA, N.º 132, EM ARMAÇÃO 
DE PÊRA, EM SILVES. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Calisto Delgado de Almeida. ---------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO, ALV. 
LOT. N.º 08/1986, NO BARROCAL, EM PÊRA. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Lisul - Empreendimentos Imobiliários e Comerciais, Lda. ---------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a alteração de regulamento do alvará 
do loteamento e proceder nos termos da informação. ------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE LOTE N.º 5 E 3 – OBRAS DE REPARAÇÃO E 
CONSERVAÇÃO, TORRE IBÉRIUS, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ---------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Torre Ibérius, Lote 5 e 3 ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima. -----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE FOGO HABITACIONAL - LEONEL 
RAMALHO DE BRITO ANDANJO. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações setor de Ação Social, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, atribuir a Leonel Ramalho de Brito Andanjo, a 
título provisório, até à conclusão das obras no fogo da Rua da Central, n.º 1, o fogo cito em Bairro da 



 
 

 

 

 

Caixa D’Água, n.º 5, fixando-se a renda mensal no montante de 88,02€ (oitenta e oito, e dois 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE SUSPENSÃO DE REALIZAÇÃO DO MERCADO MENSAL 
DE SILVES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexam fotocópias e se dá por transcrita.  ----------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA DURAÇÃO DA FEIRA DE TODOS-OS-
SANTOS DE 2015, PARA 4 DIAS - 29 OUTUBRO A 1 NOVEMBRO ----------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO/CONVÍVIO", A REALIZAR-SE NO DIA 3 OUTUBRO, 
SITIO DA ALDEIA RUIVA, NOS ARMAZÉNS RAMINHOS, COM INÍCIO ÀS 16H00 E TÉRMINO ÀS 
04H00. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Moto Grupo dos Bombeiros Portugueses. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
Associação do pagamento da respetiva taxa nos termos do Regulamento das Taxas e Licenças. --------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE PREÇO PARA VENDA AO PÚBLICO, DO LIVRO 
"REVISITANDO O PASSADO - MEMÓRIAS DE PÊRA". --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Biblioteca, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.-------------
-----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar em 15,00€ (quinze euros), já com IVA 
incluído, o preço de venda ao público do livro “Revisitando o Passado – Memórias de Pêra”. --------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – Pedido de Parecer da Câmara Municipal de Silves - Regime de 
compropriedade sobre o prédio rústico, sito em Faxelhas, descrito na conservatória de registo predial 
de Silves sob n.º208 /19850305, com artigo matricial rústico n.º 168 Secção BB, da Freguesia de 
Silves. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Alexander James Douglas Lindsay e Johanna Elizabeth Lindsay 
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta predial, e 
mapas, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – SOLICITA A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS PARA 
APROVAÇÃO/LICENCIAMENTO DEFENITIVOS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES: EXECUÇÃO DE CONDUTA ADUTORA, RESERVATÓRIOS, 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E BAÍNHA DE TELEGESTÃO. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação gabinete do Vice-Presidente, minuta do contrato, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar as minutas dos contratos e mandatar a 
Sra. Presidente para a sua outorga. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 trinta 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.  ---------------------------------------------------   
 


