
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 35  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ------------------------------------------------ CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2015  ----------------------------  
 ----------- Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de Silves, Edifício 
da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas dez horas e dez minutos, a Câmara Municipal, sob a 
presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma Câmara.  --------------------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Mário José do Carmo Godinho, Maria Luísa 
Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, Dr. Fernando 
José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  -------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Alzira Guilhermina Azevedo Carvalho, Assistente Operacional da Câmara 
Municipal de Silves.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo ao dia de 
ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de operações orçamentais nele 
acusado é de 4.717.762,30 € (quatro milhões, setecentos e dezassete mil, setecentos e sessenta e 
dois euros e trinta cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 480.663,65 € (quatrocentos e 
oitenta mil, seiscentos e sessenta e três euros e sessenta e cinco cêntimos). -----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- A Sra. Presidente iniciou os trabalhos informando que “agora há uma gravação das reuniões 
de Câmara, para facilitar a transcrição da ata. Servirá como elemento de auxílio para, se houver 
alguma dúvida no que aqui se diz, ser esclarecida na gravação. A gravação será apagada após a 
aprovação da ata.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais passou a entregar os pedidos de esclarecimentos à Vereação não permanente, que se 
passam a indicar e ficam anexos a esta ata: ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1) Relatório sobre os auxílios económicos atribuídos no ano letivo 2014/2015 e valores 
definidos para o presente ano letivo;  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2) Postos à disposição dos Srs. Vereadores, no Salão Nobre e para consulta, os processos 
dos concursos para Chefes de Divisão. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foi também dado conhecimento, pela Sra. Presidente, que à data de 06 de outubro de 2015, 
o valor dos fundos disponíveis era de 1.402.716,76 € (um milhão, quatrocentos e dois mil, setecentos e 
dezasseis euros e setenta e seis cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida perguntou ao Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa se “conseguiu analisar os 
processos relativos aos concursos para dirigentes, que tinha solicitado?” ----------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa respondeu que “agradeço a disponibilidade da Sra. 
Presidente relativamente aos processos que estão aqui na sala, mas não tive tempo de os consultar. 
Gostaria que voltassem na próxima reunião de Câmara, e que me ajudassem a identificar os 
processos sobre os quais recaiu recurso, pois é sobre esses que irá incidir a minha análise.”--------------  

 ----------- A Sra. Presidente disse que “irei dizer à pessoa responsável pelos concursos dos dirigentes, 
nos Recursos Humanos, para lhe dar o apoio necessário. Poderá fazer a consulta às 9h00, antes da 
próxima reunião de Câmara. E, se assim o entender, poderá utilizar o meu gabinete.” -----------------------  
 ----------- Interveio o Sr. Vereador Mário Godinho, passando a dar as suas informações: --------------------  

 ----------- “Os pedreiros encontram-se no Castelo de Silves; há uma brigada que se formou agora para 
a colocação de sinais em todo o Concelho, de São Marcos a Armação de Pera, em função das 
propostas da Comissão de Trânsito, bem como de alguns sinais que foram danificados nos últimos 
tempos, e não são poucos; o betuminoso ainda se encontra em Algoz/Tunes; o limpa-bermas na 
freguesia de Silves; os pintores no edifício da Câmara Municipal de Silves e em São Bartolomeu de 
Messines; e os calceteiros na freguesia de Armação de Pera.” ------------------------------------------------------   
 ----------- Passou a Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís a dar conhecimento das actividades a decorrer:  



 
 

 

 

 

 ----------- “Até ao próximo dia 11 de outubro, encontra-se a decorrer a “Rota do Petisco” e é de salientar 
que o número de participantes este ano aumentou para 16 estabelecimentos aqui na Cidade de Silves, 
havendo até à data um feedback bastante positivo. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- No dia 10, integrando a referida Rota, haverá um showcooking designado por “Petiscos no 
Mercado” a cargo da Chefe Cátia Santos, o qual terá lugar no Mercado Municipal de Silves, entre as 
9h00 e as 12h00, e cuja organização é da Junta de Freguesia de Silves. ----------------------------------------  

 ----------- Também é de referir que o mês de outubro é o mês sénior, tendo, no dia 1, sido assinalado o 
“Dia Internacional da Pessoa Idosa”, através da realização das 1.ªs Jornadas Seniores que decorreram 
na FISSUL (Parque de Exposições de Silves) e contaram com a parceria da Universidade do Algarve e 
a Unidade de Cuidados Continuados Rio Arade.  ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Haverá, ao longo de todo o mês e nas diferentes freguesias do concelho, ações de 
sensibilização dedicadas a vários temas, nomeadamente: “Idosos em Segurança”, “Vacinação Contra 
a Gripe”, “Demências nos Idosos” e “Cuidados no Domicilio: Frio”. -------------------------------------------------  

 ----------- Hoje, dia 7, comemora-se o “Dia Nacional dos Castelos”, e nesse sentido o Município de 
Silves, através da Divisão de Cultura, Turismo e Património, programou atividades que se irão 
desenvolver ao longo de todo o dia. Contam com “Música no Castelo” por Eduardo Ramos, visitas 
guiadas por personagens da nossa História, e ainda atividades de expressão plástica com a 
construção e decoração de coroas. Neste dia, todos os visitantes serão presenteados com um postal 
alusivo à efeméride. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No dia 10 prossegue, na Biblioteca municipal de Silves, a rúbrica regular “Leituras com 
Mimos”, por Rita Moriés, atividade de mediação de leitura para bebés com duas sessões, destinadas a 
bebés dos 6 aos 18 meses e dos 2 aos 4 anos, entre as 15h30 e as 17h00.  -----------------------------------  

 ----------- Também neste dia decorrerá, pelas 16h00 no Teatro Mascarenhas Gregório, o XVI Encontro 
de Coros, cuja organização está a cargo da Sociedade Filarmónica Silvense. ----------------------------------  

 ----------- Finalmente, na Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica de Silves (CELAS) haverá, pelas 
17h00, um recital de cravo e uma conferência sobre “Sonatas Portuguesas do Século XVIII”, pela 
cravista Mafalda Nejmeddine.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente fez de seguida a entrega, ao Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, dos 
esclarecimentos quanto ao Tribunal de Contas, que o mesmo havia solicitado.  --------------------------------  

 ----------- O Sr. Dr. Fernando Serpa salientou “peço que não me sejam enviadas por mail, estas 
informações relativas ao Tribunal de Contas, uma vez que é matéria sigilosa.” ---------------------------------  

 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra expondo as seguintes questões: 
“relativamente ao parque de máquinas e viaturas, quais são as que estão operacionais e as que não? 
Pensa-se na aquisição de mais viaturas para além das que estão previstas? Quando chegam as 
viaturas de recolha dos rsu’s (resíduos sólidos urbanos) e moloks? Quais são as empresas externas 
que, neste momento, estão a dar apoio à manutenção do parque automóvel (viaturas ligeiras e 
pesadas)? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os meios de comunicação social (jornais, revistas, rádio e televisão) têm dado suporte a toda 
a propaganda da Câmara. Assim, quero saber quais as empresas e custos que acarretaram. -------------  

 ----------- Para terminar: neste fim de semana houve uma rotura em Armação de Pera, precisamente ao 
lado do local (junto ao BES) onde houve o acidente com dois lesados. Estava uma cratera enorme com 
água, tudo esburacado e a rua cortada. Existe a preocupação de uma avaliação face ao que se 
passou? Por baixo dos passeios ou da estrada (betuminoso) existem zonas fragilizadas? Agradeço a 
atenção dos serviços e peço que me façam um relatório sobre o que se passou, que medidas tomaram 
e, face ao passado, se houve a preocupação de uma avaliação em pormenor. ---------------------------------  

 ----------- Também neste fim de semana, houve mais uma rotura na ponte velha de Silves. Para quando 
será possível a mudança da conduta que passa pela ponte, para evitar sobressaltos na estabilidade 
daquela estrutura?” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita informou que “a aquisição das viaturas está sujeita a um contrato 
de leasing, cuja minuta tem que vir a reunião de Câmara para aprovação, e só depois é que o contrato 
será assinado. A seguir a este procedimento é remetido para o Tribunal de Contas.” -------------------------   

 ----------- A Sra. Presidente salientou que “é um processo longo, lamentavelmente. Ainda não temos as 
viaturas e vai levar algum tempo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Normalmente, enviamos as divulgações para todos os meios de comunicação, e fazemo-lo a 
título gratuito, à exceção da divulgação da Feira Medieval. Só quando estamos a divulgar um edital é 
que suportamos custos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A situação da rotura em Armação de Pera está a ser avaliada e ser-lhe-á fornecido um 
relatório, Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto.” ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto disse que “na reunião de Câmara de 23 de 
setembro solicitei o relatório da “Pocalentejo – Apoio Contabilístico, Fiscal, Informático e Formação, 
Lda.”, do qual nós não tivemos conhecimento. Volto ora a solicitá-lo. ----------------------------------------------  

 ----------- Na reunião de 30 de setembro, uma vez que não existem cartas-convite para outras 
empresas, para a realização da auditoria às contas, tinha pedido que me dissessem qual o veículo 
utilizado, nome de empresas contactadas, montantes e respostas dadas por essas empresas. Que 
critério foi utilizado para a sua escolha? ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também pedi uma listagem atualizada das obras por ajuste direto e ainda não a recebi. -------  

 ----------- A CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional) do Algarve já deu 
resposta relativamente ao secretariar das reuniões de Câmara?” Tendo a Sra. Presidente respondido 
que “ainda não”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Prosseguiu a Sra. Vereadora dizendo “mais peço que nos deem a conhecer a listagem dos 
cortes de água efetuados.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao relatório da Feira Medieval de 2015, a Sra. Presidente já me disse que está a ser 
feito, pelo que aguardo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, solicito a lista das horas extraordinárias.” -------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente informou que “o veículo foi através de consulta aos trabalhos feitos por 
diversas empresas, consultas estas efetuadas em Câmaras Municipais, em que pudemos ver a 
qualidade do trabalho. Foram feitos contactos informais com os vários Presidentes de Câmara, para 
sabermos que empresas é que lhes fizeram a auditoria e a qualidade dos respetivos trabalhos. 
Posteriormente, e de acordo com as minhas competências, procedi à adjudicação dos trabalhos, 
conforme melhor considerei. Saliento que o critério único não foi o preço.” --------------------------------------  

 ----------- Tornou a intervir a Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto dizendo “não houve então 
contacto direto com nenhuma outra empresa?” --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Retomou a palavra a Sra. Presidente referindo que “foram vistos os trabalhos que foram feitos 
e saliento que o critério de seleção não foi o preço – convém referir.” ---------------------------------------------  
 -----------  “E quanto ao relatório da Pocalentejo?” Perguntou a Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça 
Neto. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Respondeu a Sra. Presidente que “quanto à Pocalentejo, foi verificado pelo nosso ROC 
(revisor oficial de contas) depois como ele é que verificou, veio com a assinatura dele, mas eu faço-lhe 
chegar o original do relatório deles.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra e disse “o executivo permanente (CDU) 
fez publicar no site da Câmara o seu comunicado. A vereação não permanente, eleita pelo PS, 
solicitou à Sra. Presidente da Câmara, igual tratamento. Não se tratava de um comunicado da CDU 
nem do PS. Qual a razão do comunicado da vereação não permanente não ter sido publicado nos 
mesmos termos? Qual o critério utilizado?” --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Disse a Sra. Presidente que “o comunicado não é da CDU, mas sim deste executivo, relativo 
à população lesada, à qual achámos por bem dar a conhecer um comunicado, não da CDU, mas sim 
deste executivo permanente. Atendendo a que a competência deste meio de comunicação está sob 
nossa responsabilidade, nós, como vereação permanente, divulgámos a comunicação através do 
mesmo.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa salientou que “sem entrar em polémica, verifico que a 
Sra. Presidente tratou a vereação não permanente de forma diferente do que se tratou a si própria 
enquanto vereação permanente, não divulgando opinião diferente, que foi também objeto de discussão 
camarária e, mais do que isso, objeto de deliberação camarária, contrariamente ao comunicado da 
vereação permanente. Registo este facto e espero que o mesmo seja levado ao relatório do direito de 
oposição. Os nossos direitos, enquanto vereadores não permanentes, não estão a ser respeitados 
pelo executivo permanente, o que lamento.” ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente referiu que “este meio de comunicação é para pôr a população a par do 
que se vai desenrolando, em termos do executivo permanente, e que tenha a ver com a população em 
concreto. Não se trata de um agente para demonstrar ou manifestar opiniões contrárias à vereação 
não permanente, para tal existem outros meios. Aquando da divulgação do Boletim, solicitámos à 
vereação não permanente que, se tivessem algo para publicação, nos facultassem - nada nos foi 
entregue, absolutamente nada, para publicação no Boletim. Estamos à disposição para publicar o que 
entenderem na próxima publicação do Boletim, exercendo o vosso direito de oposição, se assim o 
entenderem.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse “verifico que, no dizer da Sra. Presidente, uma 
proposta apresentada pela vereação não permanente, e que foi objeto de uma deliberação de Câmara, 
não é matéria que mereça ser dada a conhecer à população, no dizer da Sra. Presidente - penso que 
não está correto. Apelo para que publique nos mesmos termos em que publicou o conteúdo da 
vereação não permanente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- É, pelo menos, a terceira vez que peço a cópia do ofício dirigido ao INFARMED - Autoridade 
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., sobre a transferência da farmácia Sequeira 
Correia, de São Bartolomeu de Messines para o Algarve Shopping, na Guia. Transferência que foi 
decidida, na altura, pelo voto favorável da Sra. Vereadora Dra. Rosa Palma”, tendo a Sra. Presidente 
dito “com a abstenção”, e prosseguiu o Sr. Vereador dizendo “volto a pedir cópia do parecer favorável 
da Junta da Freguesia de São Bartolomeu de Messines. Volto também a insistir para que peça aos 
serviços que recolham, junto da INFARMED, a informação de que a transferência implica ou não o 
cancelamento da possibilidade da abertura de uma nova farmácia em São Bartolomeu de Messines. Já 
não interessa o fator transferência, mas sim a abertura de uma nova farmácia.-- ------------------------------  
 ----------- Tinha algumas questões, que já foram também faladas por outros vereadores na última 
reunião. Relativamente à auditoria gostava que me respondesse com carácter urgente, por escrito e 
até final da próxima semana. Nomeadamente o pedido sobre a Pocalentejo, e sobre os critérios de 
ajuste direto. Eu não discuto as competências da Sra. Presidente. Até determinado montante a Sra. 
Presidente tem competência para adjudicar como achar melhor.  ---------------------------------------------------  
 ----------- Peço também que me enviem, no decurso desta semana, cópia da minuta da ata da semana 
passada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Eu pedia para consultar a resposta da Câmara ao Tribunal de Contas, de caráter sigiloso. No 
documento que a Sra. Presidente me deu, a Câmara já se pronunciou. Peço o processo da resposta 
ao Tribunal de Contas para consultar aqui em reunião de Câmara, sem tirar qualquer fotocópia.  --------  
 ----------- Em relação a este parecer do Tribunal de Contas, agradeço e estou satisfeito com a consulta, 
pelo que devolvo a cópia facultada.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Há um assunto que continua a preocupar-me: são as perdas das águas da rede. O Sr. 
Vereador Dr. Rogério Pinto voltou a falar disto e é, realmente, um assunto muito preocupante. Espero 
que, no orçamento camarário, haja uma verba significativa para solucionar este assunto. Tem que 
haver um investimento nesta área, é necessário.” -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente informou que “gostaria de alertar para o facto de que é uma norma do 
POEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), nós temos mesmo 
que divulgar os valores que pagamos e os faturados (e são bastante diferentes). Há bastantes locais 
que não têm contadores e portanto são contabilizadas no vazio. Há várias instituições que não têm 
contador. Já comprámos uma série de contadores, conforme consta de uma alteração orçamental que 
aqui veio, para os colocar nesses pontos, pois é necessário que os gastos de todos os lugares 
públicos (ou não) sejam contabilizados e isso não estava a ser feito. Estamos a investir nessa área 
para depois podermos analisar onde podem haver roturas nas maiores condutas, naquelas onde a 
Águas do Algarve descarrega a água. Para tentarmos esmiuçar onde possa haver perdas de água. 
Para nos podermos candidatar ao POSEUR, temos que reforçar e cumprir com um determinado 
parâmetro. Tem que haver um compromisso, neste caso da Presidente, de atingir até 2017, uma 
diminuição à volta dos 0,9 - o que é muito. Senão, mesmo que o financiamento seja dado, não 



 
 

 

 

 

conseguindo atingir essa diminuição temos que devolver o financiamento recebido. São normas 
bastante rígidas. Lamento que não tenham sido feitos investimentos nesta área.” -----------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto salientou que “há instituições que não têm contador, mas 
lembro que este é um trabalho que estava a ser feito anteriormente e o que tenho presente é que 
faltaria muito pouco para a sua conclusão. Dentro daquilo que o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa está 
a pedir, eu agradecia que me informasse de quais são as instituições que têm ligação sem contador.” -  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa dizendo “tinha pedido que fosse 
agendado o processo da atribuição do subsídio à Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, para 
a deslocação dos atletas a um país nórdico. Certamente por lapso não o foi, pelo que solicito que seja 
agendado para a próxima reunião, acompanhado de cópia da ata onde já foi discutido este assunto. ---  
 ----------- Tenho em minha posse um comunicado sobre aquilo que nos vai na alma sobre os dois anos 
do vosso governo. Não vamos pedir a divulgação no site, pois é um documento diferente, mas passo a 
lê-lo e solicito que fique anexo a esta ata:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Declaração da Vereação Socialista na Câmara Municipal de Silves -----------------------------  
 ----------- Dois anos depois das eleições autárquicas de 2013, a "ordem de trabalhos" da reunião de 
câmara de 7/10/2015 é o reflexo de uma política desastrosa deste executivo permanente, no que 
respeita à captação de investimento privado para o concelho. -------------------------------------------------------  
 ----------- Depois de assistirmos ao longo destes dois anos a um decréscimo cada vez mais acentuado 
do número de processos de obras particulares presentes em reunião de câmara (na sua grande 
maioria relativos a alojamento local, obras de conservação e legalização), chegamos ao cúmulo de ter 
agendado para a reunião de hoje apenas dois processos. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Todos temos consciência da crise económica que o país atravessa e das dificuldades que se 
colocam a quem quer investir, no entanto tais factos não explicam por si só o "marasmo" a que o 
concelho de Silves chegou. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- É por isso necessário responsabilizar quem durante dois anos não foi capaz de empreender 
uma política capaz de captar investimento privado e promover a atividade económica local. ---------------  
 ----------- Dois anos de governação CDU não foi tempo suficiente para: -------------------------------------------  
 ----------- 1. aprovar a Revisão do PDM (Plano Diretor Municipal), que estava pronto para discussão 
pública em 2013 e na melhor das hipóteses será concluída em 2016 ou 2017, inviabilizando um vasto 
conjunto de investimentos que esperam e desesperam pelo novo PDM e mantendo em vigor um 
documento que já devia ter sido revisto há mais de uma década; ---------------------------------------------------  
 ----------- 2. rever o regulamento de taxas e licenças que tanto criticado foi pela CDU durante a 
campanha eleitoral de 2013, mas que continua em vigor com taxas elevadíssimas e que em nada 
contribuem para o incentivo ao investimento, e para a promoção da economia local; -------------------------  
 ----------- 3. elaborar um Plano Estratégico, instrumento fundamental para a gestão de qualquer 
organização; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. definir uma política municipal de apoio ao empreendedorismo. -------------------------------------  
 ----------- Em tempos de preparação do próximo Orçamento e Grandes Opções para 2016, o Partido 
Socialista espera que o documento a apresentar, ao contrário dos anteriores, possa ser um 
instrumento de promoção do investimento privado, da atividade económica local e da criação de 
emprego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Silves, 7 de Outubro de 2015 --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os Vereadores do Partido Socialista ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dr. Paulo Pina  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dr. Fernando Serpa.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente salientou que a “o Sr. Vereador disse que a nossa política é desastrosa e 
que nós impedimos o investimento - ora isso não pode ser subscrito como verdadeiro. Temos dois 
grandes investimentos que estão viabilizados, já foram aprovados e as licenças estão por levantar. 
Estou a falar da Finalgarve - Sociedade de Promoção Imobiliária Turística, S.A., e de Vila Fria (Golfe), 
que são dois investimentos na ordem de um milhão de euros. Estão os dois finalizados, e até agora as 
licenças não foram levantadas. Não estou a ver como a nossa política possa ser desastrosa, e que 
afaste os investimentos. Existem investimentos sim, são de grande envergadura e estão viabilizados.- 
 ----------- Da nossa parte está tudo tratado - os investidores é que, possivelmente, face à conjuntura 
atual, não têm condições para investir e os alvarás de licença que solicitaram ainda não foram 
levantados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao número de processos que vêm a reunião de Câmara, vimos que havia uma 
redução (e os que temos são na maior parte de ampliações), que já vem, aliás, do anterior mandato. 



 
 

 

 

 

Agora temos reuniões semanais, e foi por nós proposto continuar a ser de 15 em 15 dias, mas não 
tendo havido consenso, passaram para semanais.” ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa frisou que “factos são factos e contra esses não há 
argumentos. Quanto aos dois processos que aqui falou (Finalgarve e Vila Fria), vêm de um trabalho do 
executivo anterior, nos quais alguns dos vereadores aqui presentes deram o seu contributo.”  ------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “ não é verdade, a Quinta dos Tios não é.” ------------------------------  
 ----------- Prosseguiu o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa dizendo que “a Sra. Presidente sempre esteve 
contra o processo da Finalgarve.” --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Fazendo um comentário à parte o Sr. Vereador disse “a Sra. Presidente tem que manter a 
postura, não pode estar a interromper o uso da palavra por parte dos vereadores. Não pode é, 
sistematicamente, interromper quem está a falar por ser a Presidente. Com a única diferença que é a 
da condução dos trabalhos.”  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Continuando a falar sobre a Finalgarve, o Sr. Vereador disse que “noto que este processo da 
Praia Grande é interessante para esta Câmara.” -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente frisou que “continuo a ter a mesma posição quanto à Finalgarve, e não 
considero que interesse à Câmara a posição que mantenho. Tem havido muita especulação e eu não 
alinho nessa especulação. Relativamente ao processo da Praia Grande está tudo despachado. ----------  
 ----------- Não sei qual a sua posição quanto a este projeto, mas existem processos viabilizados com o 
PDM (Plano Diretor Municipal) 95. As licenças não estão a ser levantadas e nós estamos a contactar 
com essas empresas para que tal aconteça. Não impedimos investimentos nem temos uma política 
desastrosa.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “o processo da Finalgarve não é um processo 
pessoal, foi um processo que nós (PSD) consideramos que foi um trabalho de muitos anos, até de 
executivos anteriores, e não estou a falar só do PSD. Nós considerámos um processo importante para 
o desenvolvimento do concelho e sustentável em termos económicos. Há um investimento que fez um 
percurso, uma caminhada e chegou ao fim da caminhada - agora falta a parte da operacionalidade. Se 
vai continuar ou não, isso não sei – eu não continuaria. A Sra. Presidente sempre tem defendido a sua 
posição e acho que faz bem, não sei é se é a sua posição ou a posição do partido, mas eu aqui falo 
pelo partido e consideramos que é importante para o concelho. Não pode dizer que o processo é do 
Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa ou do Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto. Desde que eu vim para a 
Câmara que conheço este processo.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retorquiu que “o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto diz que é sustentável, mas 
depois não é possível executar. Eu aceito o que foi deliberado democraticamente pela Câmara, 
favorável à construção, mas a minha opinião mantém-se a mesma. Já tive várias reuniões com os 
Diretores da Finalgarve para saber como está a situação, alertando sempre para os condicionantes 
que existem e que podem fazer com que o projeto seja bloqueado. Eles sabem a minha posição, pois 
sempre a assumi com frontalidade, e não estou a barricar nada. O que está viabilizado, de maneira 
nenhuma é impedido por mim.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Diz que o PS sempre considerou este como um projeto sustentável mas é tão sustentável que 
a Finalgarve não faz o investimento. Veja-se o que está ao lado, na Praia dos Salgados, já pertencente 
ao concelho de Albufeira, em que tiveram que diminuir as camas para menos de metade de hotéis de 
luxo. Tiveram, realmente, uma boa ocupação no verão com promoções de determinadas marcas de 
carros. Mas este tipo de luxo não está a ser sustentável. A sustentabilidade do produto de luxo tem 
muito que se lhe diga. Mas eu não tomo posições contrárias a deliberações que tenham sido tomadas.”  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina perguntou “relativamente ao POSEUR, quando a Sra. 
Presidente fala em atingir o objetivo até 2017: refere-se à perda de água? 0,9 é quase 90%?”  -----------  
 ----------- Tendo a Sra. Presidente respondido que “É quase 90% (noventa por cento). -----------------------  
 ----------- A documentação que vos dei, relativamente à candidatura, tem o conjunto de exigências. -----  
 ----------- Penso que os relatórios sobre os transportes escolares do ano letivo passado já estão feitos, 
para se poder ver como é que correu. Já está a decorrer o novo ano lectivo, com base noutros 
procedimentos, mas era, realmente, importante saber como correu o ano letivo passado. ------------------  
 -----------  Na sessão da Assembleia Municipal, realizada em Pera, foi levantada a questão dos 
trabalhos da NOS Comunicações: Os trabalhos da NOS que estão a ser realizados em Pera têm 
levantado alguns problemas e, durante a Assembleia, eu percebi que os trabalhos estão a decorrer à 
revelia da autorização da Câmara. Recordo que este assunto veio a reunião de Câmara, há cerca de 
um mês, e deliberámos a aprovação destes trabalhos. Não sei o que entretanto se passou.” --------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente informou que “o relatório já está elaborado há algum tempo, pelo que o 
faremos chegar aos Srs. Vereadores. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente à situação da NOS, quando veio a reunião de Câmara eu tinha dado 
informação aos Técnicos e Fiscais para haver alguma cautela nas intervenções que são feitas pela 
NOS, ou por outra entidade qualquer, pois as escavações danificam muito o que já está feito, quer o 
asfalto, quer a calçada. Aquando da deliberação pedi aos Fiscais para que houvesse uma verificação 
mais próxima nesse sentido. Nessa altura a NOS já estava a executar os trabalhos – o que achei 
estranho. Pedi ao Sr. Presidente da União de Freguesias para que verificasse essa situação, e 
efetivamente já estão a realizar esses trabalhos. Então pedi aos Fiscais para lá irem pois há, 
inclusivamente, pessoas que têm dificuldade de acesso às suas casas, para além de que criam 
também dificuldades aos nossos camiões na recolha do lixo, porque estão a ser colocadas caixas 
novas. Foi feito um trabalho de equipa entre à DOGU (Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística), 
DOMT (Divisão e Obras Municipais e Trânsito) e DSUA (Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente) 
para verem se tudo isto estava previsto ou não, e a Fiscalização solicitou que parassem a obra para a 
nossa equipa verificar os trabalhos feitos. Ainda não tive resposta, mas sei que a NOS não 
interrompeu os trabalhos. Aliás, parecer ser prática comum da NOS não cumprirem com o que é 
exigido. Os nossos serviços estavam a verificar a localização das caixas e se os trabalhos estavam a 
ser efetuadas mediante o que é permitido. Os Fiscais constataram que os trabalhos provocam 
dificuldades aos moradores e aos camiões do lixo.  ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Interveio o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina perguntando se “a deliberação foi no sentido de emitir 
a licença de obras?” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a sua intervenção dizendo que “a deliberação foi, efetivamente, 
para emitir a licença de obras. Mas antes de lhes ser dado conhecimento, eu pedi aos Fiscais para lá 
irem pois, conforme nos foi dito pelo Sr. Presidente da União de Freguesias, os trabalhos já estavam a 
ser efeitos. Neste caso há reposições novas, mas na maioria é só abrir e pôr mais um cabo. A conduta 
já está feita, é só por mais um fio, só que nesta obra houve também a colocação de caixas.” --------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina referiu que “estranhei um pouco e na altura até alertei para o 
facto de os armários poderem dificultar o acesso dos moradores às suas casas. Até há casos de 
pessoas não poderem circular nos passeios, pôr causa dos armários. Estranhei o facto de as obras 
estarem a ser iniciadas, mas se calhar tem a ver com o modo como estas empresas funcionam.” --------  
 ----------- A Sra. Presidente disse “mas as obras agora estão paradas.” -------------------------------------------  
 ----------- Tomando a palavra a Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís perguntou “a NOS utiliza as 
condutas da PT?” e a Sra. Presidente respondeu que “utilizam em paralelo, e por tal a NOS paga um 
determinado valor à PT.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente informou que “compete à DSUA ver se a NOS não interfere com o que já lá 
está, à DOGU verificarem onde ficam as caixas e à DOMT acompanhar a obra. Por isso pedia aos 
Chefes destas Divisões para se reunirem e, em conjunto, verificarem se esta obra decorre em 
conformidade. Sei que mandaram parar a obra.” -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Perguntou a Sra. Presidente aos Srs. Vereadores se “não querem consultar agora as 
perguntas do Tribunal de Contas? Eu vou só buscar a resposta, pois está ali toda.” --------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos: 
 ----------- Munícipe: José da Silva Guerreiro -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assuntos: Estrada sita em Ribeira Alta; e reclamação de José Joaquim Martins da 
Encarnação (sgd 32576 de 10/12/2014). -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tomou a palavra o munícipe dizendo que “na Estrada da Ribeira Alta, a seguir à antiga ponte 
militar, existe um caminho de terra batida, junto a outro caminho que vem do Barranco Longo/Ribeira 
Alta, mais ou menos com 1km de terra batida. É um sítio onde há muito moradores e quando chove 
não se pode passar lá a pé e com os carros é só buracos. Agora está mais ou menos, pois o Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia mandou lá passar a máquina.” --------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente disse que “a Câmara disponibilizou sim a niveladora para esse caminho. A 
quantos moradores é que o Sr. se refere?” Tendo o munícipe respondido “são à volta de oito pessoas.” 
Prosseguiu a Sra. Presidente salientando “já tínhamos avaliado a possibilidade de melhorar essa 
estrada, sei qual é, é de terra batida e reconhecemos que deveria ser melhorada. Mas o que foi feito 
foi uma avaliação do estado das estradas, organizada por prioridades de intervenção. Esta não foi 



 
 

 

 

 

considerada nas prioridades. Contudo, vamos ver se pode fazer um asfaltamento e ver quais os custos 
de uma melhoria. Já foi falado em reuniões anteriores, inclusivamente numa de orçamento 
participativo, e realmente não foi considerada uma das prioridades.” ----------------------------------------------   

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto salientou que “acho que é o sítio certo para o Sr. José 
Guerreiro fazer essa petição quanto à estrada. Infelizmente não é só essa que necessita de 
intervenção. Em termos de executivo, a Sra. Presidente irá fazer as suas opções quanto às 
prioridades. Mas agradecemos o vir cá manifestar o interesse em melhorar a sua qualidade de vida e a 
dos seus vizinhos, expressar esse sentimento de querer melhorar as coisas naquela freguesia.” ---------  

 ----------- Passando para o assunto seguinte, o munícipe referiu que “enviei um e-mail no dia 24 de 
setembro de 2015, para a Sra. Presidente, referente ao processo 142/2012. O que acontece é que o 
Sr. José Joaquim Martins da Encarnação apresentou aqui uma reclamação contra mim (sgd 32576 de 
10/12/2014), dizendo que tinha entulho da minha obra no seu terreno, ora isso não é verdade. Quanto 
aos caboucos é normal que transbordem um pouco. O Sr. José Encarnação tirou cerca de 20 cm de 
altura do meu terreno, junto à minha parede.”  ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente perguntou “a reclamação do Sr. José da Encarnação foi que tinha entulho 
da sua obra no terreno dele? É essa a reclamação?” -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Prosseguiu o munícipe dizendo “os fiscais foram lá, eu pus um fio a meio do marco e cortei. 
Agora eu não fiz tudo, sou franco, fiz mais ou menos o que devia fazer. O Sr. José da Encarnação fez 
a sua casa contra a minha parede e eu não digo nada, pois não me importo. Até as árvores dele dão 
para o meu terreno e eu não digo nada. Há mais de 20 anos que está feito. Vai lavrando a terra e vai 
puxando, vai puxando. Abriu um buraco junto à minha parede.” -----------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente disse “para não voltar ao país onde está emigrado sem saber o ponto de 
situação deste processo, vamos tentar saber. Qual será a data da sua partida?” 

 ----------- Ao que o munícipe respondeu que partiria entre 15 e 20 de outubro. Prosseguiu a Sra. 
Presidente dizendo que “vou pedir novamente aos fiscais para verem como está a sua situação e se o 
motivo da reclamação se mantém. Depois entramos em contacto consigo.” -------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: Hélder Carrasqueira Correia. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Mudança de sítio de contentores do lixo, Silves (processo de contra- ordenação). ---  
 ----------- O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo que “o processo que tem a ver com a mudança 
de sítio dos contentores do lixo, continua por embirração não sei bem de quem, mas ponho a culpa na 
Sra. Dra. Isabel Cabrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Pensei que o processo já tivesse acabado, contudo há pouco tempo recebi uma notificação 
do Tribunal.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “o assunto dos contentores, em termos de espaço físico, já está 
resolvido, mas o processo em Tribunal é que não está. Todos os serviços da Câmara estão aqui em 
prole do bem comum e têm que seguir normas legais. A sua advogada apresentou um recurso no 
Tribunal. E estas coisas dos trâmites legais levam o seu tempo. O Sr. Juiz, perante o recurso da sua 
advogada, notificou o Sr. Hélder para o ouvir novamente. Houve um processo judicial, houve um 
recurso, o Tribunal vai ver se o recurso tem “”pernas para andar”” ou não. Considerou que há pontos 
para clarificar e por isso o Sr. foi notificado pelo Tribunal. É o processo judicial que está por resolver, 
não o processo na Câmara.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O munícipe salientou que “o processo já foi arquivado duas vezes!” -----------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou de novo a palavra dizendo que “mas não foi arquivado Sr. Hélder, e 
não estou a desvalorizar o seu processo nem estamos aqui a tentar complicar a vida das pessoas, 
mas temos tantos problemas para resolver e, acredite, situações bem graves. Da leitura que faço dos 
documentos, apesar de não ter formação jurídica, vejo que houve duas vezes um recurso, e o Tribunal 
resolveu, nas duas vezes e por terem sido apresentadas elementos novos, que deviam ser 
esclarecidos. Até que seja dita uma sentença final.” --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Falou novamente o munícipe dizendo “mas é uma vergonha este assunto correr há tanto 
tempo!” -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ao que a Sra. Presidente retorquiu “a vergonha não é daqui Sr. Hélder, porque o processo 
está a decorrer no Tribunal, não está a decorrer aqui. Não é por nossa culpa. Estou disponível para 



 
 

 

 

 

falar com a sua advogada e o Sr. também pode estar presente. O processo não está aqui na Câmara, 
está no Tribunal. E as coisas vão ser analisadas pelo Tribunal, que dará uma sentença.” -------------------  
 ----------- “A Câmara deveria passar uma carta em como está tudo resolvido. E o processo está no 
Tribunal por ordem de alguém!”, disse o Sr. Hélder. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Voltou a falar a Sra. Presidente: “mas não é por ordem da Câmara, a sua advogada é que 
meteu um recurso. Mas se assim o entender, diga à sua advogada que venha cá falar comigo.” ----------  
 ----------- Fazendo uso da palavra o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse “não sei o que se passa, 
mas uma vez que o bom nome da Sra. Dra. Isabel Cabrita foi aflorado. Peço que me esclareçam.” ------  
 ----------- Interveio a Sra. Dra. Isabel cabrita salientando que “há situações que nem vou tomar em 
conta porque só posso entendê-las como exaltações, pelo que mais nada acrescento sobre isso. 
Relativamente ao processo, houve uma condenação e o Sr. Hélder recorreu. Depois enviámos o 
processo para Tribunal, foi reanalisado e emitida nova decisão administrativa; a sua advogada 
recorreu novamente. Mais uma vez, quando a sua advogada recorre nós estamos obrigados por lei a 
mandar o processo para o Tribunal e fizemo-lo em fevereiro de 2015. Se o Sr. recebeu agora alguma 
notificação tem a ver com diligências que o Tribunal está a pedir. Nós não podemos travar um 
processo, a partir do momento em que alguém recorre. Nós estamos obrigados por lei a enviar o 
processo para o Tribunal.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O munícipe disse “a Sra. Dra. Isabel Cabrita só vê o valor que eu tenho que pagar!” Tendo a 
Sra. Dra. Isabel Cabrita retorquido que “não ponha palavras na minha boca que não disse.” ---------------  
 ----------- A Sra. Presidente explicou que “quando há um recurso sobre um processo, e é um direito que 
lhe cabe recorrer por não aceitar a sentença do Tribunal, que disse que era culpado, que tinha que 
pagar e que tinha que retirar os contentores. Não concordando, fez um segundo recurso sendo que o 
Tribunal continuou a culpá-lo. O recurso foi entregue no Tribunal em Janeiro de 2015, e o Tribunal tem 
estado a analisar. Notificou-o agora para o ouvir. Nós, recebendo aqui o processo de recurso, temos 
que o encaminhar para o Tribunal, não podemos travá-lo. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Segundo o Tribunal o Sr. Hélder não devia ter feito o que fez, pelo que o notificou para pagar 
um determinado valor. Existe um processo no Tribunal, à parte da Câmara - é isso que deve entender. 
O processo é fora do âmbito da Câmara.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Hélder Correia disse que “o Tribunal diz que tenho que pagar 750,00 € (setecentos e 
cinquenta euros), e pergunto porque é que a Câmara não passa uma declaração?” --------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa salientou que “de acordo com a opinião da Sra. 
Presidente, o que deve fazer é vir cá com a sua advogada e reunir com a Sra. Presidente e um jurista, 
se assim o entender. Se existe um processo judicial, a Câmara não pode fazer nada enquanto a 
sentença não for definitiva.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse “a gente não está aqui para complicar a vida às pessoas. O Sr. 
Hélder que marque com a minha secretária e diga que é uma reunião de caráter urgente.” -----------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto frisou que “Sr. Hélder peço-lhe que acate estas soluções e 
tenha muita calma que tudo se resolve. Conforme a Sra. Presidente disse, venha cá com a sua 
advogada.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO 
A TURISMO EM ESPAÇO RURAL, NO PRÉDIO SITO EM BARRANCO LONGO, ALGOZ. ----------------  
 ----------- REQUERENTE: Quinta dos Tios, Unipessoal, Lda.. --------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da Direção 
Regional da Economia do Algarve, plantas, memória descritiva e justificativa, bem como parecer da 
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de que se anexa fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
LOCALIZADA NO SITIO DA MALHÃO, ALCANTARILHA. ------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Paulo Alexandre Dias Gonçalves. ---------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer jurídico do Sr. Dr. João Aires de Goes, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar o projeto de arquitetura, atento o teor do 
parecer jurídico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa declarou-se impedido e ausentou-se da sala. ----------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------------------    
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DA QUARTA TRANCHE 
DE SUBSÍDIO, RELATIVAMENTE AO PAMAD - PROGRAMA DE APOIO AO MOVIMENTO 
ASSOCIATIVO DESPORTIVO.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines ---------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor do Desporto, e-mail do requerente e ficha de compromisso, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, antecipar o pagamento da quarta tranche do 
contrato-programa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DA QUARTA TRANCHE 
DE SUBSÍDIO, RELATIVAMENTE AO PAIIS - PROGRAMA DE APOIO A INSTITUIÇÕES DE 
INTERVENÇÃO SOCIAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines. --------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Desporto, e-mail do requerente e ficha de compromisso, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, antecipar o pagamento da quarta tranche do 
contrato-programa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE 
SILVES (CMJS) - PROPOSTA DE NOTA JUSTIFICATIVA E REGULAMENTO. -------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Juventude, parecer jurídico da Divisão Jurídica e 
Administrativa e proposta, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -----------------------------  
 -----------  Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina dizendo que “em relação a este assunto, há 
algumas recomendações que gostaria de fazer, pelo que vou identificar alguns pontos: ---------------------  
 ----------- Na alínea d) do artigo 6 e alínea g) do artigo 7 - no artigo 7 não vem referido que a 
Associação Cultural, Recreativa ou Desportiva, não deve ser uma Associação Juvenil, o que pode dar 
aso a que a mesma Associação tenha dois representantes, um fazendo parte da composição e outro 
fazendo parte como observador, pois na alínea d) diz “”um representante de cada associação juvenil, 
com sede no concelho de Silves, inscrita no Registo Nacional de Associação Jovens (RNAL)””  e na g) 
que “”um representante de casa Associação Cultural, Recreativa ou Desportiva, com sede no concelho 
de Silves, que desenvolva, a título principal, atividades relacionadas com a juventude””, pelo que da 
leitura que faço dá a entender que se existir uma Associação Cultural, Recreativa ou Desportiva, que 
seja ao mesmo tempo juvenil, pode ter dois representantes, um como representante e outro como 
observador. Na questão do observador devia ser referido que este tipo de Associação Cultural, 
Recreativa ou Desportiva, não devia ser uma Associação Juvenil. Ainda no artigo 7, se calhar a lei não 
específica, mas devia ser considerado um observador da CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens) neste Conselho Municipal de Juventude de Silves (CMJS). -----------------------------------------------  
 ----------- Na composição admito que estejam, como observadores penso que não e era fundamental 
que tivesse.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Artigo 12 (não só, mas também no 15 e outros) - diz que “”compete à Comissão Municipal da 
Juventude eleger um representante no Conselho Municipal de Educação””. Relembro que na 
composição que aprovámos aqui, e que foi a Assembleia Municipal, não vem lá que o Conselho 
Municipal de Educação tem um representante. Porventura, pode ser explicado por não existir, de 
qualquer maneira não invalidava que lá viesse. Se bem me recordo no representante da Associação 
de Estudantes a própria composição não faz referência. Julgo que isto implica uma revisão do 
Regimento do Conselho Municipal de Educação, o que seria evitável se tivesse sido logo incluída esta 
representação. Aliás, como decorre da própria lei. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Alínea b) do artigo 11 - diz que compete à CMJS acompanhar a “”execução da política 
orçamental do Município de Silves, no que respeita às políticas de juventude””. Eu acho que isto é 
muito restritivo, havendo todo o interesse em que este Conselho pudesse também fazer 
recomendações noutras áreas, que não só nas que têm a ver com a política da juventude, 
nomeadamente na área da cultura, desporto ou ação social. Restringir o âmbito das recomendações 



 
 

 

 

 

deste Conselho à política de juventude é demasiado restritivo. Penso que devia ser alargado a outras 
áreas, onde não sendo diretamente política da juventude, há todo o interesse em que os jovens 
participem e possam emitir recomendações noutras áreas. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Por último - este Regulamento não define qual a duração do mandato destes membros. Não 
sei se é a própria lei que define, ou se, porventura, este Conselho terá algum Regimento e aí constar. 
De qualquer maneira penso que deveria vir no próprio Regulamento a duração dos mandatos dos 
membros.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “iremos então ver e falar com quem fez este Regulamento, para 
dar conhecimento destas sugestões e proceder às alterações que forem necessárias. Considero que 
não deve ir já para consulta pública. Devemos, antes disso, analisar novamente este assunto, tendo 
em conta as questões levantadas pelo Sr. Vereador Dr. Paulo Pina.” ----------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião com os 
esclarecimentos solicitados pelo Sr. Vereador Dr. Paulo Pina. -------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DA REALIZAÇÃO DE "AJUSTE DIRETO" PARA A 
CONTRATAÇÃO DE UMA PLATAFORMA ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA EM REGIME 
ASP - APPLICATION SERVICE PROVIDER. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Aprovisionamento, informação de cabimento, convite à 
apresentação de proposta e caderno de encargos, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável à contratação 
identificada em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO NO ÂMBITO DA "14.ª 
SUBIDA IMPOSSÍVEL", A REALIZAR NO SÍTIO DO ENXERIM, SILVES, DIAS 07 E 08 DE 
NOVEMBRO DE 2015, DAS 09H00 ÀS 18H00. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Moto Clube de Albufeira. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer da Junta de Freguesia de Silves, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do seu pagamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 20.------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. ------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 
16. -------  
 ----------- Presente informação da Secção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 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 Alzira Guilhermina Azevedo Carvalho, Assistente Operacional da Câmara Municipal de 
Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 


