
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 38  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015  ---------------------------  
 ----------- Aos vinte e oito 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 nove horas e trinta e nove 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 Técnica 
da Câmara Municipal de Silves.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo ao dia de 
ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de operações orçamentais nele 
acusado é de 3.936.948,83 € (três milhões, novecentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e oito 
euros e oitenta e três cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 487.324,03 € (quatrocentos e 
oitenta e sete mil, trezentos e vinte e quatro euros e três cêntimos). -----------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Foram aprovadas por unanimidade as atas Nº 23 da reunião ordinária pública de Câmara 
realizada a 01 de julho de 2015, N.º 24, 25 e 26 das reuniões ordinárias de Câmara realizadas a 08, 15 
e 22 de julho de 2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando que: “vamos dar início à reunião e, 
como habitual a mesma vai ser gravada, apenas como auxílio de quem redige a ata e após aprovação 
da minuta em reunião, a gravação será eliminada”. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não tendo nada a informar, passo a palavra ao Sr. Vice-Presidente. ----------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho, informou que “os pedreiros encontram-se no 
Algoz/Silves, o betuminoso em Silves, o trator limpa-bermas na freguesia de Alcantarilha, os pintores 
em Messines e Silves e os calceteiros em Armação de Pêra”. -------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luisa Conduto Luis, passou a informar: ------------------------------------------------  
 ----------- ■ “A Feira de Todos os Santos, volta a Silves entre os dias 29 de outubro e 1 de novembro. --  
 ----------- ■ No dia 31 de outubro a rubrica “Aqui há Sábado com Rute Guerreiro”, intitulada “Vamos 
descobrir…mistérios sensíveis”, decorrerá na Biblioteca Municipal pelas 15h30, para crianças dos 6 
aos 10 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ■ Ainda no dia 31, regressam as noites AL-Teatro ao Teatro Mascarenhas Gregório, com o  
Festival de Teatro – 1.º Ato que vai decorrer nos meses de outubro (31), novembro e dezembro com as 
seguintes participações: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------- ◊ No dia 31/10 pela Companhia Baal 17, de Serpa, a comédia “Uma menina bem 
Guardada”;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------- ◊ No dia 7/11 pelo grupo Te-Atrito, a peça “Tó Poeta e Carvalho Marquês”; ---------------------  
 --------------- ◊ No dia 14/11 pelo grupo Penedo Grande, a peça “A Porta”, de Rogélio Mena Gomes; -----  
 --------------- ◊ No dia 21/11 pelo grupo Jodicus, a peça “A Mulher Ideal”; -----------------------------------------  
 --------------- ◊ No dia 28/11 pelo grupo Penedo Grande, a peça “Yerma”, de Federico Garcia Lorca; -----  
 --------------- ◊ No dia 5/12, Al Teatro- teatro para a infância, pelo grupo Lendias de Encatar, a peça 
“Espantalhadas”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------- ◊ Nos dias 7 e 8/12, noite e tarde Al teatro, pelo grupo Al Teatro, a peça, ainda a designar.  
 --------------- Pretende-se com esta atividade fomentar a atividade teatral realizada por grupos 
amadores e profissionais numa perspetiva de cruzamento de conhecimentos e experiências. -------------  
 --------------- É nosso objetivo, podermos apresentar as peças realizadas por grupos do concelho de 
Silves, que neste momento são o Penedo Grande (amador) e o Al Teatro (profissional), como forma de 



 
 

 

 

 

suscitar o nascimento de mais estruturas de criação artística no concelho e também de podermos 
mostrar os seus trabalhos ao público. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------- ■ Finalmente no dia 31/10 a Orquestra Clássica do Sul, atua no Centro Pastoral de Pêra, 
pelas 18h. A iniciativa encontra-se integrada no plano de concertos contemplado no protocolo assinado 
entre a Câmara Municipal de Silves e a referida orquestra para o ano de 2015. --------------------------------  
 --------------- ■ Gostaria ainda de informar que ontem, houve uma reunião com a “Teia de Impulsos” a 
Câmara Municipal de Silves e os restaurantes e pastelarias participantes da cidade de Silves. De 
referir que este ano houve um aumento do número de participantes de 13 para 16, tendo sido bastante 
positivo o balanço da participação de Silves pelo 2.º ano na “Rota do Petisco”, evento que permite a 
divulgação dos agentes económicos da cidade e contribui para um aumento da economia local, 
satisfação expressa pelos participantes”. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra, referindo que “gostaria de insistir novamente para que 
refletissem na possibilidade de passar as reuniões de câmara semanais para quinzenais, tendo em 
conta o número de processos que temos tido. Como já referi na reunião anterior, este dia está previsto 
para nos reunirmos até às 17h e como já vos foi também entregue a documentação onde consta que, 
nós temos terminado as reuniões, algumas, muito antes da hora do almoço, o que não justifica que 
elas continuem a se realizar semanalmente, assim apelava a que pensassem neste assunto.  ------------  
 ----------- Gostaria de dar resposta sobre a divida a empreiteiros, que nos foi colocada, penso, pela Sra. 
Vereadora Dra. Maria da Graça Neto e passo a entregar o documento, onde se verifica que não temos 
nenhuma dívida”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou a entregar, os pedidos de esclarecimentos à Vereação Não 
Permanente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------1 – Relatório da Feira Medieval de Silves - Vide documento em anexo.--------------------------- 
-----------Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 27 de outubro de 2015, o 
valor dos fundos disponíveis é de 1.171.367,69 € (um milhão, cento e setenta e um mil, trezentos e 
sessenta e sete euros e sessenta e nove cêntimos).--------------------------------------------------------------- 

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

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério tomou a palavra dizendo “relativamente à periocidade das 
reuniões foi deliberado por nós, no princípio do mandato, realizarem-se semanalmente e nós 
continuamos a propor que as mesmas sejam semanais, foi essa a posição que nós os quatro 
assumimos e vamos manter até final do mandato. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tenho aqui algumas questões a serem colocadas: ---------------------------------------------------------  

 ----------- ►Perguntar o porquê de na agenda mensal estar o espetáculo Orquestra Clássica do Sul, 
agendado para a Igreja Matriz de Armação de Pêra, e de ter passado para o Centro Pastoral de Pera, 
como acabou de ser comunicado pela Sra. Vereadora da Cultura. -------------------------------------------------  

 ----------- Queremos também dizer, que achamos que os espetáculos não deverão ser pagos. Foi 
assumido no ano passado e este ano haverá um novo orçamento, uma nova proposta, o protocolo terá 
que ser novamente assinado para 2016 e se a Orquestra Clássica do Sul já recebe um subsídio de 
6.000,00€ (6 mil euros) da câmara, nós propomos que em todos os eventos (espetáculos) que esta 
associação faça no concelho de Silves, não sejam cobradas entradas a quem queira assistir. -------------  

 ----------- ►Relativamente ao que nos foi entregue dos meios de comunicação utilizados para a Feira 
Medieval, penso que tenha havido um lapso, eu ainda não vi se está algum esclarecimento no relatório 
que acabaram de nos entregar, mas gostava de saber o custo desta publicidade institucional da 
Câmara Municipal de Silves, num jornal partidário do PCP, e se a câmara neste momento também dá 
contributos para este jornal. Agradecia que fosse esclarecida esta situação.  -----------------------------------  

 ----------- ►Outra questão é saber quais as viaturas que foram adquiridas, desde o princípio do 
mandato, viaturas ligeiras, pesadas, máquinas, e que nos informem sobre todo o processo, desde os 
procedimentos concursal, as empresas contactadas, e os critérios utilizados.-----------------------------------  

 ----------- ►Na última reunião aconteceu uma situação que na altura até brincámos e nós ficamos aqui 
tranquilos, mas poderia ter sido mais grave, estou a falar de um assunto sério, estou-me a referir ao 
pequeno sismo que ocorreu.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, sendo gostaria de perguntar, em termos do relatório da proteção civil, quais foram as 
medidas preventivas tomadas relativamente ao ocorrido nessa passada quarta-feira, em relação ao 



 
 

 

 

 

próprio edifício da câmara, aos edifícios públicos e a outra situação importante que tem sido sempre 
salvaguardada, a segurança das barragens. Queríamos saber se houve contactos com a proteção civil 
relativamente à segurança das três barragens que existem no nosso concelho. --------------------------------  

 ----------- ►Outra situação que se está a passar em Armação de Pêra, e que também é preocupante, é 
a forte agitação marítima que está a ocorrer em toda a costa marítima de norte a sul do país. Gostava 
de saber quais as medidas preventivas que estão a ser tomadas para a segurança das pessoas e 
bens, nesta zona da nossa costa. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda falando do mar, gostava de saber quais as relações que têm existido entre a Câmara e 
a comunidade piscatória da vila de Armação de Pêra. Que reuniões têm havido, que tipo de apoios tem 
sido dado aquela comunidade, se tem havido alguma intervenção para melhorar os abrigos existentes 
e as condições, daquela comunidade piscatória. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ►Tinha-nos sido dada informação que a estrada junto ao Parque de Campismo Canelas 
estava a ser pavimentada, mas passeia lá, há dois dias atrás, e as obras estavam paradas. 
Gostaríamos de saber o que se passa, se o empreiteiro deixou a obra, ou o que se passa, porque 
neste momento a obra está completamente parada. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- ►Já tinha sido solicitado noutra reunião, informação sobre se a autarquia alugou viaturas de 
recolha de resíduos sólidos e urbanos (rsu), e se o faz, quais os custos de aluguer das mesmas, qual o 
tempo em que estiveram ao serviço do município e qual a razão por que o tiveram”. -------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra referiu “vou passar a responder a algumas 
questões colocadas pelo senhor vereador Dr. Rogério Pinto e se os senhores vereadores permanentes 
quiserem acrescentar alguma coisa assim o farão.  ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao protocolo que foi assinado com a Orquestra do Algarve, o mesmo foi 
arduamente discutido, não só connosco mas como outras autarquias e o senhor que já aqui esteve 
sabe isso. O protocolo é feito com todos os municípios do Algarve, na AMAL (Associação de 
Municípios do Algarve), e o que eles oferecem é um concerto gratuito com a orquestra completa e 
depois seis a oito concertos com três elementos da orquestra e para ajudar a própria associação que é 
a (Orquestra do Algarve e Baixo-Alentejo), há um contributo dos municípios na forma de pagamento; 
porque não sei se sabe, o preço que é cobrado para a atuação de uma orquestra completa, que é para 
eles se deslocarem às freguesias, dar uma qualidade de música superior aquela é normal a população 
ter acesso, e que a câmara possa contribuir. Eles deslocam-se a essas mesmas freguesias, com a 
contrapartida do pagamento de 5€ para as pessoas que vão assistir a estes espetáculos, e isto faz 
parte na integra do protocolo, que foi levado a reunião da AMAL e aceite por todos os municípios. ------  

 ----------- Já agora, permita-me também dizer, que eu tentei negociar, aquando da assinatura do 
protocolo; porque anteriormente nem sequer vinham fazer estas atuações nas freguesias por valor 
nenhum, apenas havia duas atuações por ano, uma com o grupo restrito e outra com o grupo 
completo, foi negociado que houvesse mais atuações, com um valor que fosse rentável àquela 
associação e o que se conseguiu foi isto. Poderá não ser o ideal, mas foi o que se conseguiu negociar 
com a qualidade que é dada nesta prestação de serviço, feito pela Orquestra do Algarve e Baixo-
Alentejo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos meios de comunicação que referiu, faz parte das competências da 
Presidente escolher os meios de divulgação do próprio município e do que considera necessário 
divulgar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto às viaturas adquiridas, será elaborado um relatório, que ser-vos-á entregue. -------------  

 ----------- Em relação ao relatório da proteção civil, o que quererá saber, será acerca do relatório de 
atuação e não de prevenção, porque o sismo ocorreu. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à agitação marítima que está a ocorrer em Armação de Pêra, (ainda não temos 
controlo sobre o tempo, não está sob a nossa alçada e não é ainda da competência da Presidente), 
mas nós temos os nossos mecanismos e se mora nessa vila de certeza que já viu o carro da Proteção 
Civil, este fim-de-semana em alerta constante, também com uma máquina de arrasto, a fazer o que 
tem que ser feito para assegurar a proteção das pessoas e bens. --------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Quanto à comunidade piscatória, existe alguma dificuldade na comunicação porque 
novamente a presidente está ausente. Nós estamos a par de todas as preocupações dos pescadores, 
tal como você estava a par na sua altura e nada fez, nós estamos a verificar se numa próxima 
candidatura incluímos a recuperação daquele espaço. Inicialmente estamos a ver se conseguimos 
desmantelar o pavilhão principal que esta lá e que tem uma péssima aparência, tal foi pedido por 
grande parte dos pescadores através da Assembleia. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- As outras questões será o Sr. Vice-Presidente que lhe responderá, sendo assim, passo a 
palavra”.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vice-Presidente retomou a palava esclarecendo que “antes de entrar aqui, tive uma 
reunião com a Proteção Civil Municipal relativamente ao estado do tempo e vamos abrir ainda hoje a 
ribeira de Alcantarilha, estão lá as máquinas da câmara prontas, uma máquina de arrasto para 
proteção dos bens e pessoas e intervir no que for necessário durante este período, e tudo o que 
estiver ao nosso alcance iremos fazer. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à Estrada de Canelas, o empreiteiro tem capacidade de trabalho pelo que 
conhecemos, e só parou agora devido ao estado do tempo, mas logo que houver melhoria, os 
trabalhos retomarão e acreditamos que levará a obra até ao fim.  --------------------------------------------------  

 ----------- Das viaturas de aluguer, na próxima reunião será entregue um relatório elaborado pelo 
Parque de Máquinas e Viatura (PMV). Mas uma coisa é verdade, como vocês nos deixaram os 
camiões do lixo levou-nos a esta situação e você sabe perfeitamente o estado das máquinas e 
camiões do lixo que nos deixou”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Luisa Conduto Luís tomou a palavra esclarecendo “relativamente ao evento 
da Orquestra do Sul que estava previsto inicialmente em Armação de Pêra, só foi mudado porque o Sr. 
Padre Joaquim Beato não quis que se realizasse lá”. O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, interveio 
questionando “e porque não quis?” A Vereadora continuou esclarecendo “porque neste evento é 
cobrado um valor simbólico de 5€, e o Sr. Padre não concordou; mas isso é alguma, polémica?! Não 
entendo, estamos em outubro, os espetáculos estão a ser realizados em todas as freguesias e igrejas 
desde janeiro, e obviamente só se faz, se quem está à frente da paróquia assim o permitir, nós não 
vamos lá colocar a orquestra e assim foi mudado para o Centro Pastoral de Pêra, e vão atuar pela 
segunda vez naquela freguesia, porque anteriormente já estiveram na igreja”. ---------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra referindo “em relação às questões que 
coloquei, mais uma vez digo, não são questões para atacar e o que está a ser feito em Armação de 
Pêra é de valorizar, mas também é bom que comuniquem, o que se está a passar com os pescadores 
e que se diga aqui que existe essa preocupação. Agora, quando a senhora presidente diz que os que 
estiveram cá anteriormente a si nada fizeram, a Sra. Presidente está equivocada, porque não sei se se 
recorda, mas não eram aqueles os apoios de praia em madeira que existiam mas sim uns contentores 
e foram feitas várias intervenções: colocados apoios de praia, foi doado um trator, uma câmara 
frigorífica, e todos foram entregues aos pescadores. E o que está aqui é uma questão política, porque 
após dois anos vossos no executivo permanente ainda não vi nada a ser entregue àquela comunidade, 
poderá ainda vir a ser entregue, não digo que não, pois o vosso mandato ainda não terminou, mas o 
que quero clarificar é que no ciclo em que nós estivemos deixamos contributos aos pescadores de 
Armação de Pêra, bem ou mal estão lá. Por isso, quando diz perentoriamente que nada fizemos, volto 
a referir que está equivocada e dizer essas coisas não lhe fica nada bem, as coisas estão lá e estão 
justificadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas é preocupante o que se passa com aquela comunidade piscatória, e já devíamos ter sido 
informados do que se está a passar lá. A situação da atual Presidente da Associação dos Pescadores 
de Armação de Pêra estar ausente há já algum tempo, a Câmara Municipal tem que mediar o 
problema com aquela comunidade, e nós estamos como sempre disponíveis para ajudar. ------------------  

 ----------- Em relação à publicidade, tem toda a autonomia para divulgar onde quiser, mas o que é 
estranho, é que se sirva de um jornal partidário para fazer essa divulgação, mas como já referido, a 
responsabilidade é sua. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à Orquestra do Sul, antes de colocar na agenda, deveriam ter falado com o Sr. Padre 
Beato, com certeza ele não foi devidamente informado que as pessoas iriam pagar um valor para 
assistir, e certamente foi essa a razão de ele não querer a realização do evento lá, e por isso 



 
 

 

 

 

depreendo, que houve falta de comunicação e deveriam ter falado primeiro com ele antes de avançar 
para divulgação do local a realizar”. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra referindo “quando falo, baseio-me na minha experiência de 
quatro anos como vereadora não permanente e não antes porque não estava cá, não vivi as situações 
e isso, fica para quem tenha vivido. E quando me refiro, às queixas que foram entregues aqui da 
comunidade piscatória de Armação de Pêra, refiro-me ao último mandato de quatro anos e foi esta a 
minha perspetiva, e é a isso, que me reporto apenas, e volto a relembrar que em fevereiro de 2010, 
houve uma reunião, onde eu sugeri que fosse doado o trator e disseram-me que era impossível doar, 
já estando o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto em funções de Presidente, mas em 2013, essa situação 
inverteu-se e já foi possível doar aquele equipamento à comunidade de pescadores de Armação de 
Pêra”. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Rogério Pinto retomou a palavra dizendo “esta situação esteve a coberto a 
um parecer jurídico e quando chegou…”. A Sra. Presidente interveio referindo “o parecer foi pedido em 
2010 este assunto foi sempre reportado para o parecer jurídico e em 2013 ele aparece, porque a 
minha insistência foi demasiada relativamente à doação do trator. Eles precisavam disso para efetuar a 
troca, já que não havia disponibilidade da câmara para a compra do trator, mas depois já aparece em 
2013. Levou quase 3 anos para aparecer esse camião, por isso lhe digo que esse camião foi 
comprado em 2011”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Luisa Conduto Luis, fazendo uso da palavra refere “não consigo perceber 
todo este azedume pela agenda, porque só este evento em concreto é que suscitou tanta polémica, 
quando já noutros meses ocorreram alterações e eventos que não se realizaram, e nunca ninguém se 
manifestou ou se referiu contra isso. Leva-me à conclusão que o senhor vereador não sabe como se 
efetua a preparação da agenda. Ela é preparada quase com dois meses de antecedência, e é natural 
que ocorram alterações, e nunca caiu o “Carmo e a Trindade”, como aconteceu agora com a não 
realização deste concerto em Armação de Pêra”. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra, dizendo “volto a lembrar que estes 
concertos vieram a reunião e foi deliberado por todos nós. E quando foi o primeiro espetáculo em 
Alcantarilha essa questão foi levantada”. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente retomou mencionando “mas o protocolo está assinado e foi discutido em 
seda da AMAL, com todos os municípios, e se queremos ter o espetáculo com esta qualidade é assim 
que se procura. Mas se não quiserem não se faz, eu própria pedi para que o protocolo fosse 
reajustado à nossa medida, mas não foi possível, e nós optamos por o manter assim mesmo. ------------  

 ----------- Quando voltar o próximo protocolo para assinatura, vocês assumem a responsabilidade e 
dizem que não querem”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça tomou a palavra dizendo “gostaria de saber se a ata 
de 7 de outubro já está pronta e também saber se a listagem dos cortes de água já está pronta ou não, 
pois não nos foi ainda entregue”. A Dra. Isabel Cabrita, chefe da DJA, respondeu “relativamente à ata 
que referiu, a mesma veio hoje para aprovação assim como as que estão prontas, as restantes estão 
ser tratadas” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vice-presidente respondeu “em relação à listagem, a mesma, vêm para a semana”. -----  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo “sobre o Orçamento, não foi 
possível dentro dos prazos, agendar uma reunião com o meu partido, para chegarmos a uma decisão 
de voto, agradecia por isso que este ponto passasse para a próxima semana, pois nós vamos ter 
reunião na próxima segunda-feira. -------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Também não vejo problema em adiar mais uma semana este assunto, porque pediram-me e 
temos os tais 10 dias para cumprir o prazo após a entrega da documentação, e como a Presidente da 
minha concelhia é jurista e gosta de cumprir os prazos e eu respeito-a, solicitava que este assunto 
viesse na próxima. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apelo que na próxima reunião, a Sra. Presidente da Câmara, se conseguir, que traga os 
esclarecimentos que já solicitei na passada reunião, e acrescento ainda esclarecimentos da perda de 
água na rede pública, a estimativa e a Proposta da Auditoria que foi aprovado por maioria, se já foi ou 
não cumprido, e solicitava com uma cópia  --------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Outra questão e agora para a Sra. Vereadora da Cultura, era que me esclarecessem se a 
“Feira de Todos os Santos”, que se vai realizar aqui em Silves, durante o próximo fim de semana, é 
“Feira Franca” ou não, e qual foi o fundamento para que a feira deste ano não fosse Feira Franca, 
porque quando votámos contra, saiu um comunicado contra os vereadores não permanentes”. -----------  

 ----------- A Sra. Presidente esclareceu, que a feira é do pelouro do Sr. Vice-Presidente Mário Godinho.   

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, continuou; sabe-se que o executivo permanente está a 
reformular o edifício, com vista a ter o Balcão Único, para bem da população, evitando esta deslocar-
se a serviços que atualmente se encontram dispersos, proporcionando uma maior comodidade para os 
munícipes, quer no estacionamento de automóveis quer, no tempo de espera de atendimento assim 
sendo, pergunto o seguinte à Sra. Presidente da Câmara: ------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.ª - Se foi devidamente acautelado e estudado pelo executivo permanente se haverá espaço 
físico necessário para as pessoas estarem comodamente sentadas, a aguardar a sua vez; ----------------  

 ----------- 2.ª - Se foi acautelado e pode garantir que o sistema informático, e todo o funcionamento 
logístico e administrativo do Balcão Único estará operacional, para que os munícipes sejam 
rapidamente e devidamente atendidos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.ª – Se na disposição do atendimento aos munícipes, está salvaguardada a sua privacidade 
nos assuntos, em relação aos outros munícipes que se encontrarem nesse espaço. -------------------------   

 ----------- 4:º Se pode garantir que todos os funcionários da câmara receberam ou foi lhes dado 
formação em Atendimento ao Público. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.ª – Qual o valor previsto para a implementação do Balcão Único. ------------------------------------  

 ----------- 6.ª Por fim, se foram ponderados outros locais, para a instalação do Balcão Único, além 
daquele que está a ser projetado para o receber, se houve algum estudo neste sentido e se houve 
locais que tenham sido descartados em favor do presente e quais as razões para a escolha deste. -----  

 ----------- Solicito estes esclarecimentos por escrito”. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra esclarecendo “relativamente ao Balcão Único posso 
passar já a responder e quando a ata tiver pronta terá então acesso ao que foi dito. --------------------------  

 ----------- Foi ponderado o espaço que já existe no edifício, porque a maioria do serviços estão aqui 
centralizados e facilita a operacionalização dos mesmos para que sejam mais eficazes, uma vez que 
os serviços na sua maioria estão neste edifício.- -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Previu-se que vai ter um espaço para as pessoas esperarem comodamente, atendendo à 
realidade que temos e o atendimento vai ser feito com a devida privacidade, porque haverá divisórias 
que permitem às pessoas estarem e expor o seu assunto e haverá centralização do máximo de 
serviços atendendo ao espaço físico que existe na parte da acessibilidade. O sistema informático está 
devidamente a ser preparado para que os munícipes que irão ser chamados, possam saber o 
momento e o balcão a dirigirem-se, estará tudo informatizado para esse mesmo fim, também haverá 
uma pessoa “PIVOT”, que irá direcionar e ajudar as pessoas que precisem de esclarecimentos, este 
funcionário estará na parte da frente do Balcão. Efetivamente, haverá um espaço de um 
estacionamento para as pessoas que se dirigirem a este local, possam estacionar. Grosso modo, a 
adequação do espaço e as obras a fazer nesse mesmo espaço terá o valor de 30.000,00€ (30 mil 
euros). Foram ponderados outros locais, mas este pareceu nos ser o mais adequado a permitir uma 
resposta mais eficaz e mais célebre, porque atualmente os munícipes dirigem-se a vários locais para 
tratar dos assuntos e alguns sem acessibilidades previstas para se deslocarem e daí termos optado 
por o Balcão Único ficar aqui no próprio edifício da Câmara Municipal”.-------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa continuou dizendo que “tenho interesse em conhecer o 
número de funcionários que estão de baixa médica, de setor a setor e gostaria de ter esta informação 
regularmente, pois pelo que sei este número é significativo.- ---------------------------------------------------------  

 ----------- Outra questão associada a isto é se não seria de grande interesse para autarquia de forma 
anónima, através de inquéritos, sabendo o ponto das condições de trabalho que estes funcionários 
estão sujeitos diariamente, nomeadamente no setor da limpeza”. --------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente interveio, dizendo “aquando da nossa tomada de posse, foi colocada uma 
caixa em cada um dos setores, para as pessoas colocarem sugestões, preocupações. Posso dizer vos 
que um exemplo dessas preocupações foi acerca da picagem do ponto e das condições de higiene do 
ponto de recolha da impressão digital. A situação foi de pronto resolvida com a colocação de 
recipientes em todos os locais de registo biométrico para fazer higienização das mãos. ---------------------  

 ----------- Houve reunião com os funcionários de vários setores para lhes dar conhecimento destas 
caixas, onde podem colocar as sugestões e preocupações por forma a contribuírem para uma melhor 
funcionalidade dos serviços”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa persistiu que “mesmo assim solicitava, que nos fosse 
dado o número de pessoas em baixa médica. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Solicitava que na próxima reunião, antes do seu início, viesse aqui o processo de concurso 
para Animadores, para podermos consultar o processo”. --------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Luisa Conduto Luís tomou a palavra para transmitir que “o setor de 
psicologia está a desenvolver de forma anónima um inquérito com todos os setores, para saber a 
satisfação ou insatisfação dos trabalhadores e o que efetivamente se poderá melhorar, trabalho este 
que começou a ser desenvolvido neste mês”. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo que “eu reconheço o que tem 
sido feito, mas volto a acentuar o meu pedido sobre as baixas médicas, pois foi-me dito, que existe um 
descontentamento por parte dos trabalhadores desta câmara relativamente às condições de trabalho, 
esta chamada de atenção era importante e que analisassem a situação”.  ---------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo “começo por fazer uma alusão à 
agenda, relativamente a um comentário que ouvi, o qual tem a ver com o facto de vir referido a 
realização do mercado mensal no mês da Feira de Todos os Santos, e por norma não costuma haver, 
isto porque ouvi comentários que vieram estrangeiros ao local onde era para haver mercado devido à 
informação da agenda. Provavelmente quem fez a agenda não estava alertado para esta situação e 
vieram pessoas enganadas, fica aqui o alerta para que esta situação não ocorra no próximo ano. -------  

 ----------- Tenho aqui duas questões, relativamente às informações da semana passada: -------------------  

 ----------- 1.ª – Uma tem a ver com as senhas de refeição, que já verifiquei que vem aqui esclarecida 
nas informações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.ª Relativamente aos parques infantis, queria reformular parte do pedido que tinha feito, 
porque na informação não vejo indicação relativamente ao funcionamento desses parques infantis da 
responsabilidade da autarquia, e o que efetivamente queria que me fosse respondido pela pessoa 
responsável, era se todos estes parques estão a funcionar de acordo com a legislação em vigor? 
Como vem referido na informação, é à ASAE, que compete a fiscalização, mas quem têm a 
responsabilidade destes parques, de verificar se tudo, o que são as normas legais e que permitem que 
estes equipamentos estejam a funcionar estão ser cumpridas dentro do que a legislação permite. 
Gostaria que os serviços se pronunciassem, se todos os parques estão cobertos pelo seguro, porque 
se não estiverem dentro dos parâmetros legais a seguradora pode não se responsabilizar, caso 
aconteça algum acidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na última reunião a Sra. Presidente deu conhecimento que Silves iria candidatar-se à “Cidade 
do Vinho”, não fiquei na altura com a perceção que iria ser nessa mesma semana a entrega da 
candidatura. Para formalizar esta candidatura têm que entregar o programa anual e o orçamento 
relativamente a essa programação, sendo assim, gostaria de saber se foi apresentada, e gostaria de 
ter conhecimento da mesma”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra esclarecendo que “efetivamente nós deveríamos deliberar 
até ao final de outubro o Orçamento, mas atendendo à solicitação feita pela vereação do Partido 
Socialista, nós responsabilizamo-nos e o mesmo passará para a próxima reunião, mas isso não 
implica que hoje não haja uma participação da vossa parte com opiniões, pois já veio à reunião da 
semana passada, onde fiz algumas citações do próprio orçamento. Referi o que estava e não estava 
abrangido e assim gostaria de ouvi-los, é para isso que há estas reuniões de câmara, para que se 
estude e se defina os assuntos de maior relevo para a população. Estas reuniões não tratam só de 



 
 

 

 

 

discutir os pontos que estão agendados, mas também de assuntos que são pertinentes para a 
população e hoje temos dois em um (está agendado e é de muito importante para a população). --------  

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

 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO PECUÁRIA, NA 
BARRADA, PEDREIRA E FALACHO, EM SILVES. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Agrobarradão, Agricultura Unipessoal, Lda. --------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ofício da Junta de 
Freguesia de Silves de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos favoráveis do executivo permanente, os 
votos contra dos vereadores do PS e abstenção dos vereadores do PSD, aprovar a localização dos 
termos e condições da informação, bem como nos termos do parecer prestado pela junta de freguesia.   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina deixou a sua declaração de voto dizendo “primeiro uma das 
razões que me leva a não concordar com este processo é que a população do Falacho já sofreu 
durante muitos anos com os cheiros e tudo o que advém da Estação de Tratamentos de Resíduos 
Sólidos, logo não deveria ser sujeita a mais esta situação, e esta exploração vai ficar logo do outro 
lado da estrada. De um lado a Estação de Tratamentos que durante anos o cheiro foi insuportável, 
mas nos entretantos a situação melhorou, e agora vai levar do outro lado da estrada com uma 
pecuária, que no futuro poderá vir a acontecer o que está a acontecer com a vacaria em São 
Bartolomeu de Messines, por isso manifesto aqui a minha discordância relativamente a este processo.   
 ----------- Não temos a dimensão do que vai ser esta pecuária, mas o futuro nos dirá. ------------------------  
 ----------- A referir outra questão, que tem a ver com o parecer da junta de freguesia de Silves, que não 
me parece ser a favor dessa exploração, apesar de dizer que o projeto pode seguir. Se analisarem 
bem, a junta de freguesia levanta a questão sobre os cheiros que poderão a vir existir e nós aqui não 
podemos garantir se isso vai ou não acontecer, e ao deliberarmos favoravelmente é em meu entender 
estar a dizer que viabilizam o projeto, e que nós garantimos que os cheiros e resíduos não existirão Da 
minha parte custa aceitar esta presunção, por isso, havendo cheiros e resíduos, esta 
aceitação/viabilização da junta de freguesia não é tão linear como isso. ------------------------------------------  
 ----------- Ainda outra condição que eles colocam, é de que este projeto esteja afastado pelo menos 
500 metros do aglomerado urbano e de acordo com a informação técnica isso não acontece. Existem 
dois prédios que fazem parte deste terreno e que se localizam a menos de 500 metros, assim sendo, 
na minha opinião não deveria constar na deliberação que está de acordo com o parecer da junta de 
freguesia, porque em meu entender não está, mas se executivo assim o quiser assumir está decidido, 
mas volto a referir, as condições que a junta de freguesia coloca não se verificam. ---------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa deixou o seu sentido de voto, dizendo “concordo com 
tudo o que foi mencionado pelo Dr. Paulo Pina”. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra, passou a explicar “é conveniente referir, que já lá 
vai o tempo em que não se conseguia acondicionar os cheiros. Atualmente, existe legislação 
obrigatória relativamente à produção de cheiros, temos o exemplo de Albufeira, em que há uma 
Estação de Tratamento de Águas Residuais e não existem cheiros, há procedimentos a serem 
cumpridos, que não existiam noutros tempos. Se esta pecuária não cumprir com a legislação então 
terá que fechar as portas, existe equipamento para neutralizar os cheiros, que é dispendioso sim, mas 
a lei terá que ser cumprida por parte deles”. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, interveio mencionando que “a nossa posição tem a ver com 
o que a Sra. Presidente acabou de referir, nós fomos para abstenção para não inviabilizar o processo, 
mas se as condições se alterarem estaremos cá para dizer não”. --------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A VIABILIDADE DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE DE SECAGEM SOLAR E LAMAS, SITO TOJAL, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Biosolum, Gestão de Resíduos, Lda. -----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer do Executivo 
da Junta de Freguesia e da Assembleia de Freguesia de São Bartolomeu de Messines de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos favor do executivo permanente, votos 
contra do Dr. Fernando Serpa e abstenção dos restantes membros do executivo, considerar viável a 



 
 

 

 

 

pretensão atendendo ao parecer do executivo e da Assembleia de freguesia de São Bartolomeu de 
Messines. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio questionando “essa obra neste momento está 
considerada como sendo importante para aquilo que é o abastecimento dessas estruturas na freguesia 
de São Bartolomeu de Messines? --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente relembrou “isso foi a Assembleia de Freguesia que sugeriu. O que nós 
falamos na última reunião de câmara, foi que pedimos à Junta de Freguesia de Messines para se 
pronunciarem sobre a Compensação Ambiental, e eles responderem que não pretendiam aquela 
compensação ambiental em termos percentuais, mas que gostariam de ver feita toda a infraestrutura 
de saneamento e águas da Aldeia Ruiva a Marreiros e foi isso que eles deliberaram e nada melhor que 
a própria assembleia de freguesia para se pronunciar sobre o assunto. Para nós, efetivamente, 
atendendo ao valor que está em consideração seria para abastecimento ou melhoramento naquele 
local isto somos nós, executivo permanente a opinar.  -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Agora, convém referir que tudo o que foi deliberado anteriormente mantém-se, haverá uma 
comissão de acompanhamento daquela infraestrutura que irá verificar como está a decorrer a melhoria 
e se sair daqueles modos será dado resposta, para colmatar, corrigir ou mesmo fechar. Os rodados 
dos carros devem ter um determinado tipo de características, os horários e os locais por onde passam, 
todas estas circunstâncias têm que ser acompanhadas. É de ficar claro que estamos aqui a deliberar a 
compensação ambiental de um investimento numa infraestrutura”. -------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra dizendo que “a Junta de Freguesia de Messines tem a 
maioria absoluta de um partido, e concordou que houvesse esta reunião, Assembleia de Freguesia, 
para ser dada a oportunidade às outras forças politicas representadas naquela Assembleia de se 
pronunciarem e foi em função dessa reunião a deliberação. ----------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo “a obra de saneamento, 
esgotos e abastecimento de águas que foi recomendada pela assembleia de freguesia, nos lugares, de 
Fonte João Luís, e de Marreiros, são obras que desde sempre têm sido reclamadas pelas populações, 
logo estou de acordo que esta obra seja feita e concordo que é urgente fazê-la e aliás já deveria ter 
sido feito. Quero, no entanto, dizer que por questão de princípio eu sou contra este investimento da 
instalação da central de lamas na freguesia de São Bartolomeu de Messines, e por isso o meu voto é 
contra o processo e não contra a obra. Se a obra não for feita com base nesta compensação, 
salvaguardando opinião contrária, mas o que me interessa é a minha consciência, subentendo que a 
obra era feita com verbas do orçamento camarário para 2016, que ronda 36.968.938.00€ (trinta e seis 
milhões, novecentos e sessenta e oito mil novecentos e trinta e oito euros), dinheiro mais que 
suficiente para fazer estas obras. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Para que fique em ata, e as pessoas que a lerem entendam a minha coerência, não estou 
contra as obras em causa, porque sim são necessárias, mas estou contra este projeto. ---------------------  
 ----------- Outra questão é se a câmara já tem conhecimento do início desta obra, porque se as obras 
não se iniciarem no decurso de 2016, seguramente pela urgência e necessidade do saneamento, 
esgotos e abastecimento de águas das populações atrás referidas, a mesma deverá ser suportado 
pela autarquia; mas respeito este executivo”. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente interveio para concluir que “relativamente à questão feita pelo senhor 
vereador Dr. Fernando Serpa, gostaria de responder e atendendo à qualidade de voto do executivo da 
câmara, às abstenções do PSD e do vereador Dr. Paulo Pina e aos votos favoráveis do executivo 
permanente, a realidade do abastecimento de água na Fonte João Luís e Marreiros, assim como o 
saneamento poderá estar mais próxima de ser uma concretização ainda durante este mandato. 
Gostaria ainda de acrescentar e atendendo ao que foi também dito, que 36.000.000,00€ (trinta e seis 
milhões de euros) que estão aí apresentados e que já se falou no mesmo Orçamento; 4.000.000,00 
(quatro milhões de euros) estão sustentados com o empréstimo que foi feito, 2,2 milhões são situações 
contingentes e o que sobra serão de despesas correntes. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Se bem se lembra, com a sua prática de vereador, os orçamentos apresentados 
anteriormente, eram bastante superiores, o mínimo que apresentaram foi na ordem dos 55 milhões, 
por isso como também disse, esta promessa já consta há longos anos e mesmo com orçamentos 
superiores, não foi realizada”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITO 
QUINTA QUEIMADA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Judith Barbara Gerls. --------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA E PISCINA, SITO EM VALE 
DA VILA, EM SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Glen Edwin Davis e outros. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ----  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/93, LOTE N.º8, SITO 
QUINTA DA QUEIMADA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Pedro Caldeira Fernandes. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento do teor da informação e 
notificar os proprietários dos lotes, para prestarem os esclarecimentos tidos por convenientes. -----------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
CONSTRUÇÃO DE PISCINA E CASA DAS MÁQUINAS, SOTO EM FONTE LOUSEIROS, EM 
ALCANTARILHA, SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Patrick Maurice Emile Durier e outra. -----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, aceitar os 
projetos das especialidades e emitir o competente alvará. ------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE SILVES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do Município 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, votar à próxima reunião. -------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE AUTO DE VISTORIA, PRÉDIO SITO NO LARGO DOS 
MÁRTIRES, N.º 33, EM SILVES. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Auto de Vistoria - Joaquim José C. Ricardo. --------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, proceder nos termos do constante no Auto de 
Vistoria.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE AUTO DE VISTORIA, PRÉDIO SITO RUA NOVA DA 
BOAVISTA, N.

ºs
 71 A 75, EM SILVES. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Auto de Vistoria - 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, proceder nos termos do constante no Auto de 
Vistoria.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE AUTO DE VISTORIA, NO EDIFÍCIO SITO NA RUA DR. 
EUGÉNIO NOBRE DE OLIVEIRA, À FRAÇÃO F, N.º15, 2.º Esq.º, EM SILVES. -------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Auto de Vistoria - Jorge Miguel Oliveira Joia Cruz Borralho. -----------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, proceder nos termos do constante no Auto de 
Vistoria.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROMOÇÃO NO VALOR A PAGAR EM ALGUMAS 
MODALIDADES DESPORTIVAS, NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE SILVES, ATÉ DEZEMBRO DE 
2015 – ALTERAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor do desporto, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, retificar a deliberação de 21/10/2015, nos termos 
da informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL PARA 2016. -------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2016. ----------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra referindo que “houve reunião com 
presidentes das juntas da nossa cor política, com várias propostas para que fossem contemplados, e o 
que eu pergunto é se neste momento foram contemplados, porque e segundo o Orçamento que nos foi 
entregue não vejo aqui essas situações. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O documento que está aqui e relativamente a coisas que têm sido solicitadas, umas têm 
rúbricas abertas, outras são valores baixos e que não permitem a concretização das obras mediante o 
plafon existente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que quero perguntar é se existem documentos escritos, entregues pelos presidentes de 
junta, com solicitações para incluírem no orçamento?” -----------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “o único presidente de junta que entregou um documento 
escrito foi o Dr. Ricardo Pinto e solicitou que fossem incluídas algumas sugestões e as mesmas foram 
incluídas tendo em conta aquelas que eram possíveis de incluir”. --------------------------------------------------  
 ----------- Continuando, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto referiu “uma das que não está incluída, é a 
comparticipação para adquirir um equipamento”. A Sra. Presidente interrompeu dizendo que “mas isso 
é através de protocolo”. O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto conclui “sempre que uma junta teve a 
intenção de adquirir um equipamento houve sempre a preocupação de se incluir os 20% no 
orçamento, para além do protocolo, que é outra situação. Vou-lhe dar o exemplo do ano passado, foi 
incluído na proposta de orçamento, no ponto transferências para freguesias, que era prática de se 
incluir sempre, e foi incluído a máquina niveladora, para a freguesia de Messines”. ---------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente explicou que “nada alterou, acho é que você nunca acompanhou um 
orçamento de raiz. Os acordos de execução foram acordados no início do mandato, e esses mantém-
se e têm que se manter, essa situação que está aí prevista foi uma situação que não foi regularizada 
pelo anterior mandato e que era necessário ainda o pagamento da mesma, por isso teve que vir 
espalhada, não só nesse orçamento, como no anterior. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Mas seja que junta for, foi tida reunião nesse sentido e no dia logo a seguir a essa reunião foi-
se ver com o Presidente da Junta de Armação de Pêra, Dr. Ricardo Pinto, a máquina a adquirir, e 
quero que isto fique registado em ata para não haver confusões. ---------------------------------------------------  
 ----------- Neste caso, não pode constar o valor no orçamento porque ainda não se sabe o valor da 
máquina e os 20% também não, porque não temos um valor para saber em quanto vai recair essa 
percentagem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra esclarecendo que “tem sido prática ao longo dos anos 
nesta casa, para todas as aquisições que as freguesias fazem a câmara comparticipar com 20%, e 
esta situação não constitui exceção. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Quer a junta compre ou tenha a pretensão de comprar isso, só será em janeiro, maio ou 
junho, porque a lei assim o permite, e está acordado com o Presidente da Junta, que não vai aparecer 
no Orçamento, porque consta no saldo deste ano, e não há o valor para validar. Ficou combinado de 
se fazer uma visita com os técnicos a uma empresa especializada em equipamento. O Eng.º Tiago 



 
 

 

 

 

Martins do Parque de Máquina, também se prontificou a fazer o Caderno de Encargos, e quando 
houver um valor, virá a reunião de câmara”. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente declarou “Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, se o deixa mais tranquilo nós 
colocarmos e assumirmos no orçamento os 20%, do valor da máquina que venha a ser adquirida, não 
vejo qualquer impedimento, mas vou perguntar aos serviços se existe essa possibilidade”. ----------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto esclareceu “eu não estou a por em causa que este 
executivo não vá assumir ou não vá ajudar, o que estou aqui a questionar é se não pode ficar logo 
contemplado, mas se não pode tudo bem, já está aqui assumido pelo executivo permanente e estou 
completamente esclarecido”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente referiu que “foi feita logo uma reunião para debater o assunto da aquisição 
máquina mediante a prospeção de mercado, porque é uma preocupação de todos arranjar uma forma 
muito mais eficaz de limpar aquelas ruas, principalmente na época de verão, pois é difícil dar resposta 
quer pela própria junta, quer com os trabalhadores da câmara, por isso houve e vão haver mais 
reuniões com o presidente da Junta de Armação de Pêra para tentar minimizar essa situação” -----------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça tomou a palavra dizendo “solicito a Ata dessa reunião 
que teve com os presidentes de junta, visto que o PSD não pode estar presente”. A Sra. Presidente 
referiu “não temos ata, foi feita uma reunião com os presidentes de junta e o executivo e não ficou 
nada lavrado, e quero esclarecer que o que foi entregue nessa reunião foram as receitas as despesas 
e as Grandes Opções do Plano, e foi-se falando ponto a ponto, ouvindo os presidentes, não foi feita 
ata”. -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto referiu “só solicitei porque, assim não consigo 
saber quais as propostas colocadas pelos presidentes das juntas” A Sra. Presidente passou a 
mencionar “ficou contemplado os carnavais, os IMI’s, e algumas reparações”. ---------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “os contributos do partido 
socialista foram apresentados na reunião de trabalho em que estiveram presentes a Dra. Ana Sofia, 
Sr. Vereador Dr. Paulo Pina e a Dra. Fátima Matos, logo apelamos que as mesmas sejam 
contempladas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A situação da Visita de D. Sebastião da Casa do Povo de Alcantarilha e Pera, que aconteceu 
no ano passado, foi contemplada no orçamento ou não, se há intenção de a incluir ou não?” --------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “a proposta que foi feita pela Casa do Povo 
de Alcantarilha/Pêra era de ser uma visita bienal, por isso neste orçamento não tem que constar 
proposta nesse sentido.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Agora relativamente às propostas trazidas pelo PS, posso vos dizer que foi dito por eles 
“então e agora o que propomos?! O que nós vínhamos propor já está incluído!  -------------------------------  
 ----------- E a estranheza das pessoas foi essa mesma, aquando da apresentação da proposta.-----------  
 -----------  Nós apresentamos o orçamento e o que estava proposto e nomeadamente, nós incluímos o 
IMI familiar, temos um Regulamento da Ação Social e o Orçamento Participativo. Dizer-vos que nos foi 
perguntado e não foi dada resposta naquela reunião de qual a verba do Orçamento Participativo, deste 
executivo, para que vocês tenham agora digo-lhes é de 6.593.000,00€ (seis milhões, quinhentos e 
noventa e três mil euros), para esta rubrica, que está dividida por várias freguesias e este é um valor 
que ainda não tínhamos contabilizado aquando da reunião com a força política PS”. -------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina fazendo uso da palavra referiu que “há questões que se o 
executivo achar por bem deverão ser alteradas, têm a ver com as normas de execução do orçamento 
e fui ver às normas do ano passado, no qual não detetei situações que agora vi aqui, pois quando se 
olha para as coisas mais que uma vez acaba-se por descobrir coisas que nos tinham passado. ----------  
 ----------- Faço reparo ao “artigo 8, Contabilidade de Custos, na alínea a) permitir o apuramento de 
custos indiretos da mesma”, acho que há um lapso e, penso que a redação deve ser alterada, porque 
o apuramento dos custos tanto é dos indiretos como dos diretos. ---------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente ao “artigo 11, Princípios Gerais para a realização da despesa, do n.º 2), na 
alínea a) verificada a conformidade legal da despesa, nos termos da lei”, fui ver o decreto-lei que 
regula esta questão, e diz que, para além da regularidade legal, também conta a regularidade 
financeira, e neste caso e na minha opinião, o texto onde diz, verificada a conformidade legal e a 
conformidade financeira, deveria completar-se esta situação, referindo não só a despesa mas também 
o estar de acordo com o que vem no orçamento, que não é o mesmo que referir mais abaixo no 
cabimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Em relação às normas, estranhei que não viesse um artigo relativamente às as mesmas 
serem resolvidas pela Presidente ou pela Câmara, mas uma vez que estas serão analisadas pelos 
técnicos, parece-me que não haverá necessidade de virem à Câmara. -------------------------------------------   
 ----------- A execução do orçamento em relação as transferências de verbas para associações e juntas 
freguesia, deveria também vir regulada por um artigo nas normas. -------------------------------------------------   
 ----------- Em relação ao Relatório, na pág. 5 quando diz “durante o período 2014-2017, o passivo 
financeira passará de 18,042 milhões de euros para 5,305 milhões (…)” penso que este valor não está 
correto, o valor do empréstimo que foi ou vai ser contraído é de 4 milhões e 400 mil, se efetivamente 
se quer fazer referência ao que existia e ao que vai existir  deveria vir referido 9 ou 10 milhões. ----------  
 ----------- Na pág. 21, não faz sentido a forma como está escrito, “Em 2016, os pagamentos ao BCP e à 
CGD ascendem ao valor aproximado de 858 000,00 euros” há aqui uma diferença de 10,00€ (dez 
euros), que não é grave, mas que não é correto é estar escrito o valor exato, quando antes se está a 
referir “aproximadamente”, e depois coloca-se o valor numérico, com todos os algarismos, até os 
cêntimos. Isto é apenas um formalismo, mas que faz todo o sentido, porque desculpem-me o rigor, 
mas não faz sentido a forma como está aí explanada. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Para finalizar, chamo ainda a atenção, que na página 22, logo no início está referido “(…) 
mandato autárquico 2016-2017 (…)”, e penso que será 2013-2017” -----------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – Proposta de Acordo de Rastreio Visual entre Sol Amparo Ópticas e a 
Câmara Municipal de Silves. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sol Amparo Ópticas. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, proposta da Sol Amparo Ópticas, 
minuta do acordo, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo mandatando a Sra. 
Presidente para sua outorga. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - APOIO INDIRETO ÀS ARTES - ACORDO TRIPARTIDO 2015-2016. ---------  
 ----------- Presente informação do setor da Cultura da Secção de Aprovisionamento, exemplar do 
contrato tripartido assinado e rubricado, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.-----------
------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente de 
9/9/2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – Preço para Venda ao Público, de dezanove publicações, por tempo 
determinado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Biblioteca, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -----------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da proposta fixando o preço 
de venda das obras aí constantes em 1€ (um euro) até 21/12/2015. -----------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE "AJUSTE DIRETO" PARA 
ADJUDICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTOS DE ATAS DO 
X CONGRESSO INTERNACIONAL A CERÂMICA NO MEDITERRÂNEO - SILVES 2012. ------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento e Cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra mencionou “ isto foi um compromisso do anterior 
executivo de publicar as atas desse Congresso Internacional mas essa publicação nunca chegou a ser 
feita e nós vamos fazer agora, e é somente isso que se trata aqui, são cerca de 10.000,00€ (dez mil 
euros), que vamos pagar para a publicação dessas mesmas atas”. ------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio esclarecendo “não foram publicadas, porque não 
havia dinheiro”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente continuou, “o Orçamento de 2012 foi de 64.000.000,00 € (sessenta e quatro 
milhões euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luisa Conduto Luís, mencionou “quando nos comprometemos com uma 
coisa, devemos cumprir e pelo que sei o valor que as pessoas pagaram no ato da inscrição já tinha 
incluído a entrega das atas, por isso, se temos outras prioridades não nos podemos compromete com 
o que não conseguimos cumprir”  --------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente reforçou “esses valores foram rececionados, e é aí que reside o problema, 
pois as pessoas vieram, pagaram o valor da inscrição, com a entrega das atas incluída, e tal não lhes 
foi facultado e eles têm direito a essa publicação, o executivo da câmara que estava em funções na 
altura, assumiu o compromisso e deveria ter cumprido”. ---------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável à contratação 
identificada em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROTOCOLO - COMISSÃO PARA A DISSUASÃO DA 
TOXICODEPENDÊNCIA (CGT) DE FARO. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Psicologia, parecer da Divisão Jurídica e Administrativa e 
Acordo de Colaboração, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo, mandatando a Sra. 
Presidente para a sua outorga. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DA TAXA MÍNIMA DE IMI. ------------------------  
 ----------- Presente proposta do Executivo Permanente, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra esclarecendo “desde que este executivo permanente está 
em funções, que propõe os mínimos relativamente à taxa de IMI. --------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à Assembleia 
Municipal para os efeitos tido por convenientes. -------------------------------------------------------------------------  
 -----------   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REDUÇÃO DA TAXA DE IMI PARA HABITAÇÃO 
PRÓPRIA E PERMANENTE DAS FAMÍLIAS. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta do Executivo Permanente, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente, fazendo uso da palavra, elucidou: “já tinha falado da minha sensibilidade 
acerca deste assunto, sendo que a mesma já se encontra explanada nos considerandos da proposta 
ora apresentada.---------------------------------------------------------------------No meu entendimento esta 
iniciativa deveria ser da Administração Central e deveria haver uma prática, que de certa forma 
contrariasse o envelhecimento da população, através da criação de “estímulos”, que possibilitassem às 
pessoas condições de vida para aumentar a natalidade.----------------- ---------------------------------------------  
 ----------- No entanto, e sem nunca esquecer o refletido nos considerandos, que fique bem explícito, 
pois constituem o pensamento deste executivo, damos resposta a esta questão com a apresentação 
desta proposta.----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------  
-----------O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio questionando “uma vez que segundo a informação, a 
lei prevê determinado tipo de taxas, o executivo achou por bem outras, sendo que duas são iguais ao 
proposto por lei e outra não, deve ter havido alguma reflexão da vossa parte, para aplicação de 
diferentes critérios e gostava de saber quais foram”.--------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra esclarecendo “em todas as nossas decisões há sempre 
reflexão e esta proposta não é excepção. Por forma a avaliar o impacto que a aplicação destas taxas 
teria em termos de IMI, uma vez que já temos os valores das taxas para 2016, houve a necessidade 
de trabalhar em parceria com as finanças de modo a que nos fornecessem dados acerca do número 
de famílias abrangidas e dos descendentes que as integram. Como não obtivemos dados concretos, 
consultamos os últimos sensos para vermos se teriam informação mais concreta e objetiva. Posso 
dizer-vos que constam cerca de 15.116 (quinze mil cento e dezasseis) famílias e que cerca de 6.267 
(seis mil duzentas e sessenta e sete) famílias têm mais de três elementos.--------------------------------------  
 ----------- Atendendo a esses dados e à dificuldade que as próprias finanças têm relativamente a alguns 
dados, nomeadamente no que respeita a famílias com um dependente, resolvemos propor os valores 
aí apresentados. Acrescento ainda que grande parte dos municípios não considera as situações onde 
só existe um dependente por agregado familiar. Cerca de 187 (cento e oitenta e sete) municípios já 
apresentaram proposta mas ainda não foram submetidas a reunião de assembleia, outros já o fizeram, 
cerca de 153 (cento e cinquenta e três), e basicamente nem todos contemplaram os valores máximos.  
 -----------  Como podem constatar, a nossa proposta é no sentido de nas situações de dois e três 
dependentes a redução ser pelo valor máximo e num dependente não o ser. Preferimos jogar pelo 
seguro, retratando os dados facultados pelas finanças”. ---------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Paulo Pina interveio, observando que: “então, não tem a certeza dos valores 
que a diferença entre os 5% e os 10% representa para o orçamento”. A Presidente respondeu que 
“não, mediante o que acabei de referir” -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra dizendo “faz toda a diferença ter o IMI no mínimo, que 
é o nosso caso, ou não ter. Por exemplo, a câmara de Sintra prefere reduzir o IMI e não fazer o IMI 
Familiar, mas a maioria das autarquias que tem 0,30 ou põem no mínimo com um descendente ou 
prescindem desse valor e tem lógica, faz toda a diferença ter o IMI 0,30, ou 0,40”. ----------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina referiu “não me chocava nada, se o diferencial entre os 5 e os 
10%, representasse um valor reduzido no orçamento, que pudéssemos optar pelo valor máximo. 
Também não me custava aceitar que, tendo em conta o impacto de volume financeiro que representa 
no orçamento, optássemos por uma solução dessas, tanto uma como outra parecem-me bem, agora 
teria que conhecer os fundamentos. Por isso é que gostava que viesse uma informação junto a esta 
proposta de modo a poder perceber o que isto efetivamente representa, e porque se tomou esta 
opção, pois entre os 10% e os 5% há um valor que faz com que a opção seja viável e não a eliminação 
dessa taxa”. ------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- A Sra. Presidente voltou a referir, “não há um cálculo concreto, atendendo ao fraco 
conhecimento que existe acerca das famílias com um dependente e do que nos foi dado, optamos por 
propor os 5%”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente interveio dizendo “vou dar o exemplo do que acontece em algumas 
câmaras com o IMI 0,30: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Aguiar da Beira; Amarante, 5%; 10% e 20%;-----------------------------------------------------------------  
 ----------- Amares, Belmonte, Braga, Bragança não aplica com um descendente. -------------------------------  
 ----------- Isto só sucede nas câmaras que têm o IMI mais baixo, e têm lógica”. ---------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina retomou dizendo “só gostaria ter uma informação perceber o 
porquê destes valores”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos favoráveis do executivo permanente e 
abstenção dos restantes vereadores, aprovar a proposta e a sua remessa à Assembleia Municipal para 
os efeitos tido por convenientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DA TAXA MUNCIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 
(TMDP).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta do Executivo Permanente, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à Assembleia 
Municipal para os efeitos tidos por convenientes. ------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DA TAXA DE IRS DOS SUJEITOS PASSIVOS COM 
DOMICÍLIO FISCAL PARA O ANO DE 2016. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta do Executivo Permanente, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo “já tinha feito referência do ano transato que está 
em vigor e neste ano os motivos são os mesmos, estes 5% tem reflexo nas pessoas que tem o 
ordenado superior 9.000,00 € (nove mil euros) ao nível individual e anual. Por isso a proposta mantém-
se”. ------  
 ----------- -DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, maioria com abstenção dos vereadores do PS, 
a proposta e a sua remessa a Assembleia Municipal, pelos efeitos tidos por convenientes. -----------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE 
AO PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM SERRO DA ESTAÇÃO, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 1649/20050720, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO 
SOB O N.º 72, DA SECÇÃO GZ, DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES --------------  
 ----------- REQUERENTE: António João Martins e Outros. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta predial e 
plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer certificando em 
conformidade, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE 
AO PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM ALVALEDES, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 2123/19940623, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO SOB O N.º 
67, DA SECÇÃO AJ, DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES. --------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE José António Vieira Cabrita Teles. ---------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta predial e 
plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer certificando em 
conformidade, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PROJETOS INTERMUNICIPAIS A FINANCIAR PELOS MUNICÍPIOS - 
APROVAÇÃO DE PROPOSTAS.---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, fax da AMAL, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar as propostas de projetos intermunicipais 
condicionada ao cumprimento das normas legais que disciplinaram a realização da despesa por parte 
d autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA "POC ALENTEJO". --------------------  
 ----------- Presente processo, n.º 107/SAPR/2013, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ----------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra solicitando “preciso das Atas do mês de 
outubro em que tenha sido abordado este tema, para poder confrontar com as informações dos 
serviços que me têm sido entregues, para depois me poder pronunciar com maior rigor e também que 
os serviços jurídicos nos fizessem o parecer jurídico que pedia há duas reuniões atrás e depois então 
que este assunto voltasse novamente a reunião com base nestas solicitações. --------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “o mesmo já tinha sido entregue e lá está explanado o que 
solicitou”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.17 - ASSUNTO – PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DOS HORÁRIOS DE 
FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E DE 
RESTAURAÇÃO E BEBIDAS - CERTIDÃO DE NÃO RECLAMAÇÃO ---------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Apoio aos Órgãos Públicos e ao Oficial Público - DJA, Certidão de 
Não Reclamação e legislação de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de regulamento e a sua remessa 
à Assembleia Municipal para os devidos efeitos. -------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.18 - ASSUNTO – ALTERAÇÃO AO CADERNO DE ENCARGOS PARA A ELABORAÇÃO 
DO CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 
MUNICÍPIO DE SILVES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Serviços, Urbanos e Ambiente, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação aprovando a 
alteração do caderno de encargos proposto. ------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.19 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 21. ----------------------  
 ----------- Presente proposta da secção de contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente aprovar 
a Proposta de Alteração ao Orçamento. Os Srs. Vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. -------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.20 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 
17. -------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta da secção de contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente aprovar 
a Proposta de Alteração ao Orçamento. Os Srs. Vereadores do PS e do 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 doze 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 Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente Operacional da Câmara 
Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  -------------------------------------------------------------------  
 


