
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 39  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ----------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 4 DE NOVEMBRO DE 2015  --------------------------  
 ----------- Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas dez horas e dez minutos, a Câmara 
Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma Câmara.  ---  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Mário José do Carmo Godinho, Maria Luísa 
Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, Dr. Fernando 
José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  -------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Alzira Guilhermina Azevedo Carvalho, Assistente 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 4.428.071,52 € (quatro milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, setenta e um euros e 
cinquenta e dois cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 468.364,19 € (quatrocentos e 
sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro euros e dezanove e cêntimos). -----------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Foram aprovadas, por unanimidade, as atas n.º 27 da reunião ordinária de Câmara, realizada 
a 29 de julho de 2015; n.º 28 da reunião ordinária pública de Câmara, realizada a 05 de agosto de 
2015; e n.º 29 da reunião ordinária de Câmara, realizada a 26 de agosto de 2015. ----------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Antes do início da reunião, a Sra. Presidente informou que “não sei se estão a par mas, 
infelizmente, mais um funcionário nosso faleceu, o Sr. José Paulo Silvestre Martins, que estava 
atualmente na logística e era funcionário desde 2009. Assim sendo, proponho que se faça um minuto 
silêncio.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís acrescentou que “ainda não sabemos quando é o 
funeral, mas assim que tivermos essa informação daremos o devido conhecimento.” ------------------------  

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

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

 ----------- Mais disse a Sra. Presidente que “dou início à reunião informando que, como é habitual, 
passamos à sua gravação. Servirá como elemento de auxílio para quem está a transcrever a ata. A 
gravação será apagada após a aprovação da ata. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto às informações, e em primeiro lugar, quero enaltecer o excelente trabalho da 
Proteção Civil, ao comando do nosso Comandante Operacional Municipal Nelson Correia, que tem tido 
uma intervenção direta no desenrolar dos acontecimentos, não só a nível da prevenção, mas também 
no rescaldo da intervenção.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A nossa Proteção Civil já foi enaltecida em reuniões a nível do distrito de Faro, pelo excelente 
desempenho nos trabalhos de prevenção. Desde que o distrito de Faro está em alerta, os nossos 
homens, a comando do nosso Comandante Operacional Municipal Nelson Correia, têm estado sempre 
a monitorizar as várias áreas de risco, tratando-se, neste caso: da precipitação áreas associadas com 
ribeiras e o próprio mar, como é o caso de Armação de Pera. Essa monitorização tem sido feita muito 
em pormenor e com intervalos bem curtos. A nível do caudal da Ribeira de Alcantarilha, essa 
monotorização tem sido constante, e temos uma máquina sempre disponível. Esta monitorização veio 
fazer com que, no passado domingo, dia 1 de novembro de 2015, as coisas não tivessem tomado 
proporções maiores e, por isso, tenho que enaltecer este trabalho.  -----------------------------------------------  
 ----------- No entanto, e lamentavelmente, fomos dos concelhos com maior número de ocorrências. 
Olhando ao nosso concelho, há praias, zonas rurais e ribeiras que trazem problemas, associados a 
esta precipitação atípica de 1 novembro. Tivemos que realojar, cerca de 9 pessoas, socorrer e 
evacuar. Agora estamos a ajudar no que é possível, nomeadamente, a nível de equipamentos 
estragados pela chuva e, infelizmente, recolha de animais que morreram.  --------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Enalteço também os sapadores, que estiveram sempre disponíveis no fim de semana, e 
continuam a estar. Agradeço também ao Sr. Joaquim Cabrita, da parte da logística, e ao Sr. Ramiro 
Silva, da Unidade de Máquinas e Viaturas, pela disponibilidade a 100%, relativamente a tudo o que foi 
solicitado pela equipa da Proteção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Todo este trabalho conjunto, permitiu que pudéssemos ajudar as pessoas a minimizar os 
danos causados pelas intempéries verificadas. A maior parte dos problemas que temos associados 
são infraestruturas construídas, não respeitando algumas normas, como afastamentos de leitos de 
cheias, construções com cave, que ficaram cheias de água, e outras situações do género. Os 
bombeiros também foram incansáveis, e ainda continuam equipas de trabalho a tentar normalizar a 
situação.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais informo que nós, Município de Silves, mostrámo-nos disponíveis para ajudar o Município 
de Albufeira, dentro das nossas possibilidades.” -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De seguida a Sra. Presidente passou a entregar os esclarecimentos pedidos pela Vereação 
Não Permanente, sobre os seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1) Viaturas adquiridas e aluguer de viatura para recolha de RSU- resíduos sólidos urbanos 
(informação prestada pelo Coordenador do Parque de Máquinas, 3Nov2015) ----------------------------------  
 ----------- ”Nos termos do requerido, apresento em anexo uma fatura referente ao aluguer de uma 
viatura de recolha de molok, equipada com ampliroll, grua e autocompactador. --------------------------------  
 ----------- A necessidade de recorrer a este aluguer surgiu no seguimento de um acréscimo de 
produção de lixo, mais incidente na zona de Armação de Pera, no final do més de Agosto do corrente 
ano. -----  
 ----------- Mais informo que as datas em que foi decidido ser necessário o reforço de mais uma viatura, 
com vista a reduzir a acumulação de lixo no Concelho foi entre os dias 24 de agosto e 1 de Setembro, 
num período de 9 dias, sendo que posteriormente a recolha de RSU ficou regularizada. --------------------  
 ----------- Da mesma forma é apresentado em anexo uma tabela com a listagem de viaturas adquiridas 
recentemente para colocar ao serviço do Município.”  ------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2 – Relatório da DSUA (Divisão dos Serviços Urbanos e Ambiente) referente aos meses de 
setembro e outubro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3 – Cortes de água. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4 – Parques Infantis (informação prestada pela DOMT - Divisão de Obras Municipais e 
Trânsito). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Venho pelo presente meio informar V. Exa, que os nossos espaços de jogo e recreio 
cumprem a legislação em vigor, salvaguardo ainda, que já foram alvo de várias inspeções da ASAE.-- 
 ----------- A manutenção dos mesmos tem sido efetuada pelos nossos setores, no entanto, em Maio de 
2014, o Município de Silves contratou uma empresa para efetuar reparações, manutenções e 
reposição de elementos em falta, para que os espaços cumpram todos os requisitos exigidos por lei.-- 
 ----------- Quando é detetado pelo município algum equipamento danificado é de imediato retirado, do 
espaço de jogo e recreio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Existe ainda, em nosso poder, o dossiê com as características técnicas dos equipamentos e 
com os livros de manutenção de cada parque (dossier obrigatório e apresentado sempre que existem 
inspeções, pela entidade fiscalizadora ASAE).”  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5 – Relatório da Proteção Civil (a ser entregue na próxima reunião de câmara). -------------------  
 ----------- 6 – Silves, cidade do Vinho. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 7 – Baixas Médicas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 03 de novembro de 2015, o 
valor dos fundos disponíveis era 1.116.748,22 € (um milhão, cento e dezasseis mil, setecentos e 
quarenta e oito euros e vinte e dois cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente informando que “os pedreiros encontram-se na 
freguesia de Silves e em Tunes; os pintores em Silves; os calceteiros no Algoz e toda a equipa da rede 
viária anda, como devem compreender, por todo o concelho, desde São Marcos da Serra a Armação 
de Pera, em face da informação da Proteção Civil e dos nossos técnicos, sobre aquilo que é mais 
prioritário.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Passou a Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís a dar conhecimento das atividades a decorrer: -  

 ----------- “De 1 a 30 de novembro, encontra-se patente ao público, nos Paços de Concelho e integrada 
na rúbrica “Documento do Mês”, a exposição comemorativa do “Centenário da Morte de Francisco 
Xavier de Ataíde Oliveira”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Ontem, dia 3 de novembro, ocorreu a ação de informação/sensibilização sobre o tema 
“Envelhecimento Ativo”, na Sede da Junta de Freguesia de Pera, e dia 5 ocorrerá na Sede da Junta de 
Freguesia de São Bartolomeu de Messines, sobre o tema “As Demências nos Idosos”. Estas ações 
decorrem no âmbito do Plano de Ação da Rede Social do Município de Silves, levado a cabo pelo 
Setor da Ação Social, em parceria com a unidade de cuidados continuados Rio Arade.  ---------------------  

 ----------- Ainda, de 3 a 30 de novembro estará patente ao público, na Casa-Museu João de Deus, a 
exposição “Na luz ou essa sombra: o tempo em ruínas”, de Nuno e Sandra Guerreiro Dias.----------------  

 ----------- Hoje, dia 4 de novembro, haverá na Biblioteca Municipal o “Sarau Instável” com Nuno Lobo 
Antunes, a partir das 21h00, e cujo tema a debater será: Perturbações do desenvolvimento infantil e os 
milagres da ajuda profissional e parental. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No dia 7 de novembro, a Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica receberá, a partir das 
9h15 e até às 18h00, o Colóquio Internacional com a temática ”Ibn’Arabi entre o sufismo do Gharb e do 
Xarq Al-Andalus”, sendo que o mesmo é organizado pelo Centro de Estudos Luso Árabes e conta com 
o apoio do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por sua vez, o Teatro Mascarenhas Gregório, no seu 2.º dia do Festival de Teatro – 1.º Ato 
(II), levará a cena a peça “Tó Poeta e Carvalho Marquês”, pelo Grupo Te-atrito, seguido de uma 
sessão de conversas de teatro integradas na comemoração do Dia Europeu do Enoturismo, que é dia 
8 de novembro, mas aproveitamos para integra-lo logo no dia 7. ---------------------------------------------------  

 ----------- O Dia Europeu do Enoturismo, a decorrer dia 8, será ainda assinalado com outras atividades 
que visam a promoção de vinhos de Silves, a cultura, a gastronomia, e o património, tendo como 
principal objetivo afirmar este concelho enquanto destino enoturístico de qualidade. Nesse sentido, a 
Câmara Municipal de Silves é um dos concelhos portugueses que aderiram ao desafio da rede 
europeia de cidades do vinho (Recevin). -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, será efetuada uma mostra/prova de vinhos no dia 7 no Teatro Mascarenhas Gregório, 
por ocasião do festival de Teatro (como referido acima); no dia 8 haverá também uma prova/mostra de 
vinhos no Café do Castelo durante o dia. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda durante o dia as adegas da Quinta do Francês; Quinta João Clara e Quinta Rosa, estão 
preparadas para receber visitas e à noite haverá no Restaurante “Bairradas” um jantar vínico, com 
apontamento cultural. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nos dias 7 e 8 a “Subida Impossível” está de volta ao Enxerim, naquela que será a sua XV 
edição. -  

 ----------- De 7 a 30 de novembro, a Biblioteca Municipal recebe, no âmbito da rúbrica “Talentos da 
Comunidade”, a exposição “Apetites”, por Alexis. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda no dia 8 haverá a XVII subida internacional do Rio Arade em canoagem, atividade 
coorganizada pelos Municípios de Silves/Lagoa e Portimão em pareceria com o Clube Naval de 
Portimão.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, fazendo uso da palavra, disse que “relativamente às 
intempéries ocorridas dia 1 de novembro, a que também assistimos, deixo aqui um voto de 
reconhecimento pela dedicação e empenho da Proteção Civil e Bombeiros, no minimizar de situações 
que surgiram devido ao temporal. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sabendo que este tipo de situações e procedimentos são sempre espelhados num relatório, 
agradecia que, quando estivesse na posse da Sra. Presidente, nos fosse facultada uma cópia. -----------  

 ----------- Não querendo apontar o dedo a ninguém, seria importante fazer um levantamento, por 
escrito, sobre uma situação bastante crítica que ocorreu relativamente à Ribeira de Alcantarilha. Como 
sabem, conheço muito bem aquela zona de Armação de Pera, Alcantarilha e Pera há muitos anos. 
Quando há uma grande cheia em Alcantarilha, repercute-se em Armação de Pera. Os meios sempre 
estiveram lá, mas quero saber a razão das cheias em Alcantarilha, não sei se tem a ver com o 
assoreamento da ribeira, que criou problemas à atividade económica, e não só. Saliento que até houve 



 
 

 

 

 

desalojados. Criou-se uma bacia enorme, antes de Armação de Pera e Pera, que inundou toda aquela 
zona, como há muitos anos não se via. Houve estragos a nível de pecuária, pessoais e empresas que 
estão sediadas junto à Ribeira de Alcantarilha. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outro assunto que tem sido falado aqui, e apesar de saber que não é da responsabilidade do 
Câmara, mas tendo também em conta que parece que o inverno vai ser muito complicado, deixo aqui 
uma nota quanto às rotundas, nomeadamente em Alcantarilha. Quando se vai para Estômbar, há 
iluminação em falta.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estava previsto entregar a um empreiteiro a obra do antigo Fumeiro, em Silves, para a 
construção de um parque de estacionamento. Qual o ponto de situação? ----------------------------------------  

 ----------- À parte desta situação do temporal, saliento que continua a haver, mais nas zonas rurais, 
muito lixo acumulado junto aos contentores, muitos verdes, ervas que sujam os carros; para além 
disso, nas estradas nacionais e municipais que atravessam o nosso concelho, existe perigo de quedas 
de pedras pois, nalguns locais, estão-se a desprender. Nomeadamente EN 124 Silves/São Bartolomeu 
de Messines e estrada de São Bartolomeu de Messines/Algoz, (zona das Frutas Martinho) – há risco 
das pedras ruírem para a estrada.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Considero que podia ser avaliada, e conheço os meios que a autarquia tem em termos de 
pessoal da rede viária, a questão da limpeza das bermas que estão obstruídas. Talvez fosse bom 
contratar uma empresa externa, para este trabalho tão urgente, uma vez que não temos meios 
suficientes para dar resposta a todas as situações. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Já antes desta intempérie de 1 de novembro, havia bermas muito desniveladas em relação ao 
betuminoso, como no Poço Barreto, estrada de Montes Grandes, estrada Algoz/Guia. -----------------------  

 ----------- Faço também uma chamada de atenção para que haja um olhar para os espaços verdes, sei 
que não é altura para o corte das árvores, tal como palmeiras, mas há a necessidade de tal, com os 
ventos e o inverno a chegar, há a iminência de caírem.” ---------------------------------------------------------------  

 -----------  A Sra. Presidente retorquiu que “respondendo ao que me é possível, informo que o relatório 
da proteção civil será entregue na próxima reunião de Câmara, e se outro referente à situação que 
aconteceu este fim de semana estiver pronto, também o será. ------------------------------------------------------  

 ----------- O que aconteceu, e é visível, em especial no concelho de Albufeira, foi uma situação anómala 
em termos de precipitação forte durante muito tempo. Por mais que houvesse 
assoreamento/desassoreamento da Ribeira de Alcantarilha era difícil de controlar. Entrei em contato 
com a APA (Agência Portuguesa do Ambiente) e, a meu pedido, o Sr. Eng.º Sebastião Teixeira 
deslocou-se ao concelho de Silves, nomeadamente a Armação de Pera, porque é um local de que 
tenho algum receio por causa das arribas e Vale do Olival, para fazer um ponto de situação e 
tranquilizar.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à Ribeira de Alcantarilha, efetivamente, teve uma situação anómala, relacionada com 
todo o caudal que vai juntar à própria Ribeira. Foi seccionado, digamos assim, porque a Ribeira tem 
uma continuação - ela nasce e continua. O caudal começou a juntar na Ribeira mais tarde. Por 
exemplo, em São Bartolomeu de Messines foi diferente, pois veio encaminhando-se para Algoz/Tunes 
e com escoamento das próprias águas que se encaminham para o mar, seguiram para a Ribeira de 
Alcantarilha. Em Alcantarilha, foram permitidas construções em cima de leitos de cheia, mas não é isso 
que estou a avaliar agora. O que fizemos foi socorrer as pessoas, independentemente dessa situação.  

 ----------- Em conversa com as pessoas, apercebi-me que só houve uma cheia assim em 1968, 
chegando ao mesmo nível de água. Segundo os populares, a precipitação que não parou, fez com que 
aumentassem os caudais e as águas que vieram da parte a jusante, foram desaguar na Ribeira, 
provocando a situação que se verificou. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A APA e a Câmara de Silves têm estado a fazer um esforço imenso, relativamente ao que 
possa ser a limpeza, não desassoreamento pois a APA não é a favor, como os caniços e canas. 
Contudo, a APA não pode intervir naquelas zonas, pois têm proprietários. O que se está a fazer, desde 
o ano passado, é levantar os seus contactos para notificá-los no sentido de realizarem uma 
intervenção. Este trabalho está a ser feito em conjunto com a APA, pois não é da nossa competência. -  



 
 

 

 

 

 ----------- Efetivamente, foi uma anormalidade, as pessoas mais novas não têm qualquer retrato daquilo 
e as mais antigas dizem que já aconteceu em 1968, situação anómala que não tem a ver com as 
características típicas do local, mas que teve consequências gravosas por causa das construções 
atípicas no local. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Todos os levantamentos foram feitos quanto às causas das cheias.” ----------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomando a palavra disse que “aceito o que me diz e 
agradeço. Não é de uma questão política que se trata, mas sim técnica. Um dos problemas que 
observei foi o das águas, que se foram acumulando em Alcantarilha, nomeadamente até à ponte D. 
Maria em Alcantarilha, ou seja, praticamente junto à ponte na EN 125. Se houvesse um escoamento 
muito mais solto da Ribeira até ao mar, aquela água não se tinha acumulado. A Sra. Presidente já 
disse que teve a ver com os canaviais.” ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente retorquiu “o que eu disse é que a situação é anómala e verificou-se uma 
idêntica em 1968, como me foi dito pelos populares. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- As pessoas só manifestam o seu desagrado quando traz consequências para elas 
diretamente. E trouxe, porque as construções de habitações foram feitas em zonas de risco, onde não 
deviam ter sido feitas. A situação foi anómala, tal como no concelho ao lado que verificou essa mesma 
anomalia. O que se passou, por isso é que foi decretado estado amarelo e passou de repente para 
vermelho, quando normalmente é azul, amarelo, laranja e vermelho. Foi uma situação completamente 
atípica e nada teve a ver com o escoamento da Ribeira - choveu fortemente e sem parar durante 
imenso tempo. Há que salientar que se trata de uma Ribeira, pelo que não podemos fazer dali um rio. 
O caudal de uma Ribeira é muito menor.” ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra dizendo que “o que estou a falar é 
completamente diferente da situação de Albufeira. A Ribeira de Alcantarilha é zona de campo e 
Albufeira é zona urbana. A ribeira está obstruída por canas. O que eu quero saber é porque é que a 
água da Ribeira não correu livremente para o mar - é uma questão técnica, não política. A APA deveria 
informar-nos, por escrito, das medidas que devemos tomar para que se possa minimizar situações 
futuras. Estou a considerar a zona da ponte da EN 125 até ao mar. Quanto a Algoz e Tunes tem 
características diferentes.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Prosseguiu a Sra. Presidente dizendo “a rotunda que referiu, na mesma segunda feira em 
que fizemos um rescaldo na área das cheias, ao mesmo tempo já estava marcada uma reunião com a 
Infraestruturas de Portugal sobre a questão da iluminação da rotunda, limpeza das estradas e a 
questão do passeio em Alcantarilha, na zona que cerca a EN 125. Foi também levantada a questão do 
túnel - ficámos de ter novamente uma reunião, já com estas questões esclarecidas. Ficou de dizer algo 
também relativamente às rotundas sem luz. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A obra do Fumeiro não é nossa prioridade, com todas as circunstâncias que temos estado a 
viver. Não sei se será entregue a uma empresa ou não. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à limpeza das estradas nacionais e municipais, enquanto o Sr. Dr. Francisco Martins 
estava reunido com o Sr. Eng.º Pimentel, da Infraestruturas de Portugal, E.P., e liguei-lhe para verem a 
segurança das estradas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foram dadas instruções à DOMT (Divisões de Obras Municipais e Trânsito) para que façam 
um levantamento das estradas e suas necessidades. Já foi feita ontem a de São Bartolomeu de 
Messines/Silves. Ver a estabilidade das arribas, limpeza de valas e sarjetas. Estes trabalhos estão a 
ser feitos durante esta semana e fim de semana, com horas extraordinárias, porque se avizinha que as 
chuvas continuem sem parar. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeço a ideia de contratar uma empresa para a limpeza de bermas, pois temos pouco 
pessoal para fazer esse trabalho.---------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- Quanto aos desníveis do alcatrão, penso que o Sr. Vice-Presidente Mário Godinho já tomou 
nota. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos cortes dos verdes, apesar de ser necessário, estamos a canalizar os 
operacionais que temos para ajudar as pessoas a poderem voltar a entrar em suas casas. ----------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Até os sapadores estão a ajudar na limpeza das casas onde entrou água. Através da Ação 
Social, está a ser dada ajuda com móveis, para aqueles que os perderam. --------------------------------------  

 ----------- Relembro que já mostrámos a nossa disponibilidade e temos uma equipa de Sapadores que 
irá ajudar na freguesia de Albufeira, fazendo o trabalho exaustivo de limpeza da lama no centro de 
Albufeira.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho disse que “agradeço às Juntas de Freguesia pelas 
máquinas para limpezas, que têm estado a trabalhar.” -----------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou o uso da palavra “tem havido uma ajuda através dos Presidentes 
das Juntas de Freguesia, para sabermos onde nos devemos deslocar para ajudar. Alcantarilha é um 
exemplo; em São Bartolomeu de Messines foi o Sr. Presidente da Junta de Freguesia que falou 
diretamente com os bombeiros, e a intervenção foi feita durante o fim de semana; em Armação de 
Pera têm estado a fazer a monitorização do nível da água através da régua. Régua esta que indica 
quando a situação é preocupante. Tem havido, realmente, um trabalho em equipa que permitiu 
minimizar as consequências destas chuvadas.” --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís salientou que “não nos podemos esquecer que a 
quantidade de chuva que ocorreu durante o dia 1 de novembro, foi igual à precipitação que costuma 
ocorrer durante um mês - é mesmo uma situação anómala. ----------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente não referiu mas deveria ter referido, e estas situações não são divulgadas 
pela comunicação social, mas ficou presa dentro da sua casa, em Gavião de Baixo, São Bartolomeu 
de Messines. Eu tentei ir buscá-la e não consegui. A Proteção Civil também tentou e não conseguiu 
por causa das ribeiras.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  O Sr. Vice-Presidente em representação da Sra. Presidente, e eu própria também, demos 
uma volta pelo concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A comunicação social também não referiu, mas Tunes estava alagado. Não estamos a falar 
de um sítio onde houvesse uma ribeira. A água em Tunes atravessava o IC1. ----------------------------------  
 ----------- Em São Bartolomeu de Messines, a Rua da Liberdade foi completamente inundada. E vimos 
que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines andou com uma enxada 
na mão, na rua central da vila, a retirar todos os detritos que vinham pela rua abaixo. A rua tem alguma 
inclinação e toda a água vai parar ao final da rua, criando inundações e entupimentos. Ao fim do dia, 
não havia sinais de que tivesse acontecido coisa alguma em São Bartolomeu de Messines. ---------------  
 ----------- A estrada Algoz/Guia era uma preocupação com esta intempérie. Verificámos que a 
intervenção que lá foi feita, desapareceu por completo. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Em Tunes a várzea era um mar autêntico, não se via um bocadinho de terra. E ali não há 
nenhuma ribeira. A água atravessava o IC1, de um lado para o outro. Foi, realmente, por todo o 
concelho.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Louvo o Sr. Joaquim Cabrita, da parte da logística, e o Sr. Ramiro Silva, da Unidade de 
Máquinas e Viaturas, que começaram a trabalhar às 3h da manhã, a pedido da Proteção Civil.” ----------  
 ----------- A Sra. Presidente disse “volto a salientar o agradecimento à Proteção Civil, por todo o seu 
trabalho e empenho.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto perguntou “a CCDR Algarve (Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional) já deu resposta relativamente ao secretariar as reuniões 
de Câmara?” Tendo a Sra. Presidente dito “vou ver esse assunto.”  -----------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu a Sra. Vereadora dizendo que “no mapa de baixas médicas, vejo que o Setor de 
Educação tem 14 pessoas nesta situação. São funcionários que estão nas escolas?” Ao que a Sra. 
Presidente respondeu afirmativamente. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais disse a Sra. Vereadora que “no Poço Barreto (sentido Silves/Poço Barreto) não existe 
placa nem de identificação de localidade, nem de limite de velocidade. -------------------------------------------  
 ----------- Na listagem dos cortes de água que já tenho, é referido que houve um problema com os 
pagamentos por transferência bancária. Quero saber desde quando não há cortes de água. Já tenho a 
resposta parcial, mas peço o número total de faturas não pagas, qual a dívida fora de prazo.--------------  
 ----------- Não sei se tem ligação, mas já há algum desenvolvimento na questão de alterar o programa 
das águas?”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que “tenho apenas um alerta a fazer: houve uma pessoa 
que me disse ontem que, na estrada Algoz/Aldeia de Tunes, há um muro que caiu e não está 
sinalizado.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu que “já foram feitos os reconhecimentos mas poderá, no 
entanto, não se ter visto alguma situação. Assim, agradeço a informação do Sr. Vereador.” ----------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Regista-se que o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa chegou às 11h10, depois de se ter 
concluído o ponto 3. Antes da Ordem do Dia, e no início da discussão dos pontos 4. Processos de 
Obras Particulares, pelo que se transcrevem agora as suas intervenções: ---------------------------------------  

 ----------- “Mandaram-me uma fotografia, da estrada do Algoz para a Aldeia de Tunes, em que se pode 
ver a má situação de um muro.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao que a Sra. Presidente informou que “essa situação já foi hoje aqui falada - já foi feito um 
reconhecimento. Iremos intervir em tudo o que for da alçada da Câmara.” ---------------------------------------  

 ----------- Prosseguiu o Sr. Vereador dizendo que “foi-me pedido que fizesse chegar à Sra. Presidente 
as recomendações constantes do documento que passo a ler, solicitando que o mesmo fique anexo a 
esta ata.”  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo, passa-se a transcrever o seu teor: ------------------------------------------------------------  
 ----------- “Recomendação ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Considerando as últimas intempéries ocorridas no passado domingo, dia 01 de Novembro 
de 2015, as quais causaram graves prejuízos juntos das famílias e comerciantes, em quase todas as 
freguesias do nosso concelho; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Considerando que a Câmara Municipal deve antecipadamente prevenir situações de risco 
junto das zonas onde existem caudais de águas, nomeadamente fazendo intervenções de limpezas 
das ribeiras, escoadores públicos, sumidores, entre outros por forma a evitar situações de inundações;  
 ----------- Considerando que é importante acautelar este tipo de situações, tendo em consideração que 
estamos no início da época chuvosa e propícia a situações de intempéries; -------------------------------------  
 ----------- Considerando que é um dever da Autarquia zelar pelo bem-estar dos seus cidadãos; ----------  
 ----------- Posto isto, o Partido Socialista recomenda que o Executivo Permanente da Câmara Municipal 
de Silves diligencie, com carácter de urgência: ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1 - Pela limpeza de todos os ribeiros, dando prioridade àqueles que se encontram dentro das 
zonas urbanas, como são os casos ocorridos nas Vilas de Algoz, Alcantarilha, Armação de Pera e São 
Bartolomeu de Messines, sendo que em alguns desses casos, as inundações nas habitações, espaços 
comerciais entre outros apenas aconteceram devido à falta de limpeza dos ribeiros, barrancos, linhas 
de água e sarjetas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2  - Alargamento do número da linha dos sumidores existente nas vias públicas; ------------------  
 ----------- 3  - Limpeza adequada das sarjetas de modo a permitir o escoamento das águas;----------------  
 ----------- 4 - Que enumere e apresente a este órgão, o levantamento das situações de riscos iminente 
de cheias existentes no concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os Vereadores do Partido Socialista. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Silves, 04 de Novembro de 2015.” -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente salientou que “tal como já informei hoje, mas tendo em conta que o Sr. 
Vereador Dr. Fernando Serpa ainda não tinha chegado, informo-o que iremos intervir em tudo o que for 
da alçada da Câmara. Temos uma equipa que está a intervir diretamente na limpeza de sarjetas, 
estabilidade das nossas estradas, e as que não são da nossa responsabilidade - fazendo a 
comunicação às “Infraestruturas de Portugal”. Esta equipa irá trabalhar durante esta semana, bem 
como fim de semana (com horas extraordinárias).  ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse “chamo a atenção para a questão dos pedidos de 
restituição de cauções (pagas aquando da celebração do contrato de fornecimento de água) junto da 
Direção Geral do Consumidor. Tem a ver com os Decretos-Lei 195/99 de 8 de junho, e 2/2015 de 6 
janeiro, em que, segundo consta “”estando a decorrer o prazo para apresentação dos pedido de 
restituição de cauções junto da Direção Geral do Consumidor até dia 31 de Dezembro de 2015””, 
gostaria de saber se a Câmara já identificou os munícipes nesta situação, no sentido de eles poderem 
ou não reclamar o valor da caução. É uma situação que tem vindo a ser falada na comunicação social 
(jornais e televisões). Os consumidores pagaram o valor em causa indevidamente, e têm a 
possibilidade do reaver o respetivo montante junto da Direção-Geral do Consumidor. ------------------------  

 ----------- O que pretendo saber é se os consumidores já foram identificados. -----------------------------------  

 ----------- Caso não o tenham sido, e à semelhança de outras autarquias, se houver pessoas com 
direito a este reembolso, solicito que sejam identificadas, com caráter de urgência, para poderem ser 
reembolsadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Um bom exemplo é o da Câmara de Lagoa, que está a disponibilizar os seus serviços para 
ajudar os consumidores a reaver o dinheiro e informar dos trâmites a seguir. Estamos no dia 4 de 
novembro de 2015, e o prazo é até 31 de dezembro. Na próxima reunião, e com caráter urgente, peço 
que me dê conhecimento das pessoas nestas situações.” ------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente perguntou “o Sr. Vereador sabe a que se refere esta caução?” -----------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa respondeu “independentemente do que refere, este 
dinheiro não pertence à Câmara.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente frisou que “mas não é à Câmara que cabe restituir o valor das cauções.” ----  

 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís disse que “o que o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa 
propõe, o que vem no “Jornal de Lagoa”,. Nós, Câmara Municipal, temos no nosso site, há imenso 
tempo, e também já foi publicado no “Jornal Terra Ruiva”, uma lista de todas as pessoas que têm 
direito à restituição do valor da caução. Aliás, essa informação consta na própria fatura da água. Eu, 
como munícipe, vim à Câmara e recebi um declaração atestando que tenho direito a receber, sendo 
que depois enviei para onde tenho que enviar, uma vez que não é a Câmara que procede a estes 
reembolsos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente salientou que “parece-me que o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa está a 
dizer que a Câmara está a reter dinheiro indevidamente.” -------------------------------------------------------------  

 ----------- Retorquiu o Sr. Vereador dizendo que “se o disse peço desculpa, mas não tinha 
conhecimento do que já estava a ser feito, Assim, volto a solicitar que as pessoas que ainda não foram 
alertadas, o sejam.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse novamente a Sra. Presidente que “está a ser feito um alerta na faturação - temos 
cumprido com isso. Pela nossa parte não há nada mais a fazer.” ---------------------------------------------------   

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou novamente a palavra referindo “passei na Escola 
Básica da Portela de Messines e tenho, aliás, fotos no meu telemóvel, que enviarei por mail para o 
gabinete da Sra. Presidente. A situação é perigosíssima. Na altura, a Sra. Presidente disse que não 
era uma tijoleira, mas sim uma linha de passeio, o que vai dar ao mesmo. Gostaria que lá fossem ver, 
pois o pavimento, com estas chuvas, levantou cerca de 15 a 20 cm e não tem condições de 
segurança.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente informou que “já vos foi dada informação relativamente a essa Escola, e 
não há qualquer insegurança para as crianças. Agradeço as suas fotos, mas eu conheço perfeitamente 
essa Escola, pelo que não necessito delas.” ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que “continuo a aguardar e, uma vez que já 
passaram quatro semanas, solicito que os serviços jurídicos se pronunciem sobre a recusa da Sra. 
Presidente, em publicar a declaração dos vereadores não permanentes, ao mesmo nível e com a 
mesma dignidade que publicou a declaração da vereação permanente no site da Câmara. Quanto ao 
relatório de auditoria relativo ao processo Viga d’Ouro solicito o processo, bem como resposta às 
perguntas feitas por mim durante os meses de setembro e outubro.” ----------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente frisou que “as respostas estão todas aí nas informações que dei.” -------------  
 ----------- O Sr. Dr. Fernando Serpa tomou novamente a palavra e solicitou “o envio das minutas das 
atas das reuniões de Câmara de outubro de 2015, pois é importante para mim saber exatamente o que 
foi falado.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Não compareceu qualquer munícipe para atendimento. ---------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE USO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE 
UMA PARCELA DE TERRENO, SITO EM SILVES. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Silves Futebol Clube. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer jurídico à Divisão Jurídica e 
Administrativa, sobre a pretensão. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE DE 
ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO, PARA INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A 
RETALHO, SITO NA RUA CRUZ DA PALMEIRA, SILVES.-----------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Lidl & Ca.. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e parecer da Junta de 
Freguesia de Silves, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “este processo refere-se à relocalização do 
Lidl, que está junto à Fábrica do Inglês, colocando-o no antigo edifício dos Bombeiros. Nesse sentido, 
temos o parecer da Junta de Freguesia de Silves. Relembro que houve já intenção, de outras 
superfícies, de construírem ali e a deliberação na altura foi contra, devido à proximidade do Mercado 
Municipal. Neste caso a empresa em si, que representa o Lidl, frisou muitas vezes que o que se trata 
não é de abrir mais uma superfície comercial, porque esta já existe, mas sim transferi-la de um local 
para outro. Na reunião ordinária de Câmara, de 16 de setembro de 2015, em que este tema veio a 
discussão, o Lidl disponibilizou-se para que houvesse utilização do atual espaço para fins camarários, 
se fosse esse o entendimento, e frisou, como já vos disse, que não é uma nova loja, mas sim 
relocalização da que já existe. Coloco, assim, ponho o assunto à vossa consideração e discussão, 
para que possam opinar sobre o mesmo.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Perguntou o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto “qual a posição do executivo permanente?” --------  
 ----------- Ao que a Sra. Presidente retorquiu que “a nossa posição, e face também ao que é 
manifestação do próprio Presidente da Junta de Freguesia de Silves, é não sermos favoráveis à 
relocalização.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “há aqui algumas questões, e independentemente 
de ser contra ou a favor, mas o que foi falado na reunião de Câmara em que tratámos deste assunto e 
que o Sr. Arqto. João Matias referiu, sem pôr em causa o que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia 
disse: não é implantação de uma nova loja; depois põe em causa a atividade dos comerciantes do 
Mercado Municipal; o problema do trânsito, por causa das horas das cargas e descargas. Não sei se o 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Silves tem conhecimento de tudo o que o Lidl pretende e o 
que seria necessário para que as coisas se coordenassem. A situação do Pingo Doce, em 2011, era 
um projeto completamente diferente deste. Não tinha nada a ver com esta arquitetura. Este mantém a 
traça do edifício, apesar de estar a anos-luz do que poderia ser feito com este edifício. Também 
pedimos que houvesse um estudo, sobre se efetivamente a atividade do Lidl seria concorrente ou poria 
em causa a venda dos produtos do Mercado Municipal, pelo que proponho que, se não houve, que 
haja uma reunião entre o executivo permanente, os promotores desta empresa e o Presidente da 
Junta de Freguesia de Silves. Não sei se o Presidente Junta tem conhecimento de tudo o que o Lidl 
pretende. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “os representantes do Lidl já cá estiveram e fundamentaram 
todas as suas intenções, nomeadamente os produtos que venderiam, a questão de que o Lidl iria 
funcionar como uma âncora. Todas estas situações foram faladas.” -----------------------------------------------  
 ----------- Falou de seguida o Sr. Vice-Presidente Mário Godinho clarificando “a informação que tenho 
da Junta de Freguesia de Silves é a de que o Lidl teve uma reunião com o Sr. Presidente da Junta e 
depois com todo o executivo da Junta de Freguesia de Silves.” -----------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente ”a Junta de Freguesia de Silves deu o seu parecer relativamente ao que 
eram os seus considerandos, sobre a relocalização deste espaço.” ------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse “pessoalmente, aceito e concordo com a posição que o 
executivo permanente manifestou. Principalmente o que me preocupa é o estado do edifício, pois está 
em degradação. Não me custa que este projeto não seja viabilizado por nós, custa-me sim é não ser 
efetuada uma intervenção para o recuperar. Ano para ano vai-se desmoronando.” ----------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “já foram analisados os prós e os contras deste 
assunto. O que foi dito sobre o Lidl ir ser uma âncora ou não, devia ser bem analisado e, para não 
comprometer só o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Silves, solicitar também um parecer à 
Assembleia de Freguesia; saber se, juridicamente, nós podemos evitar que essa superfície comercial 
ali se implante, sem fundamentar. Em termos jurídicos e técnicos, podemos dizer que não a algo que 
legalmente é possível? Penso que seria bom pedir um parecer jurídico externo.” ------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Disse a Sra. Presidente que “a argumentação que foi feita em 2011, se bem me recordo, foi 
de não permitir qualquer superfície comercial naquele sítio (apesar de não ter ficado escrito, a intenção 
era demolir o edifício).”  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Arqto. João Matias dizendo que “em 2012 foi deliberado voltar a uma 
próxima reunião, bem como em 10 de julho de 2013; em 2014 foi pedido parecer a Direção Regional 
de Cultura e veio favorável, com a recuperação do edifício; foi pedido parecer à Junta de Freguesia de 
Silves em 12 de junho de 2014, pronunciando-se esta em 18 de junho de 2014: “”A Junta de Freguesia 
de Silves mostra-se contra a implementação de grandes superfícies comerciais na Freguesia de 
Silves, como o Pingo Doce e Aldi, pelo facto de considerarmos que as existentes são suficientes para 
a população.””. Em reunião de Câmara de 9 de julho de 2014, recaiu sobre este assunto a deliberação 
de tomar conhecimento do parecer da Junta de Freguesia de Silves e da informação prestada pela 
Direção Regional de Cultura.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto “a Câmara não pode pedir a essa empresa que faça um 
estudo sobre as vantagens e desvantagens da relocalização do Lidl, junto ao Mercado Municipal? O 
que pretendo saber é se traz ou não vantagens.” ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente salientou “o Grupo Lidl já o fez – está na Memória Descritiva.” ------------------  
 ----------- Disse o Sr. Vereador “pode estar na Memória Descritiva deles, mas a Câmara não teve 
qualquer interveniência.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ---------- A Sra. Presidente salientou que “vejo então que a sua opinião mudou, desde a intenção do 
Pingo Doce até agora à do Lidl.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Retorquiu o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto dizendo “na altura a perspetiva socioeconómica 
de Silves era diferente. O que fomos sempre dizendo é que, sendo uma zona nobre, pretendíamos que 
fosse ali instalada uma unidade hoteleira de charme. Foi posto em causa sempre, que iria aparecer 
uma superfície tipo pavilhão com a tipologia do Pingo Doce. Neste momento, eu prefiro ter um 
equipamento qualificado, a um que se vá degradando até ruir, desde que não ponha em causa a 
sobrevivência do Mercado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente “a sobrevivência das pessoas que vendem no Mercado Municipal poderá 
ser afetada tanto agora como o poderia ter sido em 2012, quando foi da deliberação, relativamente ao 
Pingo Doce; a situação financeira que se vive agora e em 2012 não é diferente, esta é a realidade. O 
que se trata aqui é saber se concordamos com a instalação de uma superfície comercial naquele 
edifício, considerando também que o Grupo Lidl disse que faria as obras que fossem necessárias. 
Temos o parecer negativo da Junta de Freguesia de Silves. Todos consideramos que é um espaço 
nobre. Atendendo ao que nos foi dado a conhecer, nós, os sete, temos que tomar decisões - é também 
para isso que estamos aqui. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente “na política não se pode ter dois pesos e duas medidas. Em 2011, 
quando eu era Presidente da Junta de Freguesia de Silves, não me foi solicitado nenhum parecer. A 
Junta de Freguesia nunca foi ouvida no processo. E agora o Sr. Dr. Rogério Pinto tem a CDU e, tem o 
PS, tem o parecer da Junta de Freguesia de Silves.” -------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “não estou a empurrar nada. Só quero é estar 
ciente das condições e tomar uma posição bem fundamentada.” ---------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente da Câmara disse que “é tão legítimo reprovar agora este projeto, como o foi 
com o Aldi ir para a Fábrica do Inglês. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A posição da CDU e PS já aqui foi definida, falta agora o PSD manifestar a sua posição.” ------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “a posição do PSD é a mesma que a do restante 
executivo, ou seja desfavorável.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa fazendo uso da palavra, disse que “mantenho a minha 
declaração de voto, que já manifestei aos Srs. do Grupo Lidl, aquando da reunião camarária de 16 de 
setembro de 2015, e que ora reproduzo: -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ““A minha decisão, e queria recuar algum tempo: há uns anos, na altura quando o Lidl veio 
para Silves, votei a favor da vossa instalação, apesar de vir fazer concorrência ao Modelo (atual 
Continente). Na altura, há 20 anos, houve uma manifestação dos outros concorrentes. Eu já li o 
parecer da Junta de Freguesia de Silves e acho que não devia ser considerado válido. Devia ser 
pedido um parecer bem detalhado e fundamentado. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- A vossa apresentação não me convence.----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Há dois aspetos: um tem a ver com a política do concelho, pois há pessoas fora desta 
freguesia que veem para aqui vender, e há que acautelar isso; e quanto à localização do edifício, está 
mais que demonstrado que aquele espaço não tem características de segurança, é uma zona de 



 
 

 

 

 

acesso ao centro de Silves. Quanto aos peões aqui colocados no projeto: sugeria que vissem bem a 
sua localização. O projeto apresentado não dá nenhuma garantia, e reparem bem os peões veem da 
zona de estacionamento no parque junto às piscinas, que tem 800 lugares, atravessam a estrada, e a 
saída dos utentes da vossa possível loja faz um choque a nível de entrada e saída da loja.  ---------------  
 ----------- Eu sei a dificuldade que existe de estacionar na zona da vossa atual loja, pois o parque que 
existe é um parque privativo do Lidl a céu aberto.  ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por estas razões, eu sou contra este projeto atual. Sei que na vossa intervenção inicial, 
tiveram uma reunião com o Município. Vocês dizem que o edifício tem uma traça moderna, e dizem 
que ajudam, mas a minha posição é de disponibilidade para analisar a localização de uma nova loja, 
noutro local que não junto ao Mercado de Silves. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Como já vos disse, estou disponível para na cidade de Silves, acolher a vossa proposta.”” -----  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que “concordo com a mesma declaração de voto do Sr. 
Vereador Dr. Fernando Serpa, agora reproduzida.” ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, não considerar viável a pretensão, notificando-
se o requerente do teor da presente, bem como do prazo de 30 (trinta) dias, para dizer o que entender 
por conveniente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA 
UNIFAMILIAR, EM PRÉDIO SITO EM MESSINES DE BAIXO, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES.  -  
 ----------- REQUERENTES: Maria Aliete das Neves Mendes Mealha 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 e conceder o 
prazo de 6 (seis) meses para apresentação dos projetos das especialidades. ----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5. PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  ------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5.1 – ASSUNTO – PROCESSO DE EMPREITADA DE "PAVIMENTAÇÃO DO TROÇO DO 
CM 1079 E TROÇO DO CM 1080 - VALE FUZEIROS" - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
- 2.º PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO - CONVIRSUL, LDA. - RATIFICAÇÃO. --------------------  
 ----------- Presente informação do Departamento de Obras Municipais, e ofício da Convirsul, Lda. com 
plano de trabalho e plano de pagamentos, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente 
de 29 de outubro de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2016. ----------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------  
 ----------- Tomando a palavra, a Sra. Presidente disse que “como já foi referido anteriormente, este 
Orçamento ronda os € 36.900.000,00 (trinta e seis milhões e novecentos mil euros), superior em cerca 
de € 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil euros) em relação ao Orçamento de 2015. Esta 
diferença deve-se, essencialmente, ao empréstimo bancário contraído para investimento, no montante 
de € 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil euros).  -------------------------------------------------------  
 ----------- Além disso, temos responsabilidades contingentes associadas a este valor, que rondam € 
1,300.000,00 (um milhão e trezentos mil), e as que estão a ser já regularizadas e que estão 
associadas ao processo Viga D’Ouro, para 2016, que rondam os € 856.000,00 (oitocentos e cinquenta 
e seis mil euros), o que perfaz cerca de 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil euros). -----------------------  
 ----------- Acrescento ainda que, pela primeira vez, este Município adota e implementa um modelo de 
Orçamento Participativo, que envolveu a participação da Assembleia Municipal Jovem, Direções dos 
Agrupamentos de Escolas, várias reuniões sectoriais, as Coletividades do concelho, as Assembleias 
Participativas pelas várias freguesias do concelho e ainda o lançamento de um inquérito on-line e em 
suporte de papel. Para além de que foram, também, recolhidos contributos dos vários setores da 
autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- É de referir que, mais uma vez, este executivo apresenta as taxas mínimas do IMI (Imposto 
Municipal sobre Imóveis), e, além disso, adotou o IMI Familiar, permitindo o alargamento dos apoios 
sociais - será incluído no Regulamento a ser apresentado, brevemente, por este executivo. ---------------  
 ----------- Este executivo tem cumprido com aquilo a que se propôs (mandato 2013/2017), que foi de 
reduzir o passivo financeiro de € 18.000.000,00 (dezoito milhões de euros), para € 5.300.000,00 (cinco 



 
 

 

 

 

milhões e trezentos mil euros), ou seja: serão amortizados cerca de € 12,000.000,00 (doze milhões de 
euros). --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Acrescento ainda as exigências legais, nomeadamente assegurar um grau de execução da 
receita superior a 85%. Cumprir as exigências do Orçamento de Estado, sendo que para 2015, e com 
as perspetivas que se avizinham, iremos cumprir essas exigências do Orçamento de Estado. Referir 
ainda que outra das exigências que nos são impostas é de resolver, num curtíssimo espaço de tempo, 
o problema do déficit de tarifário, que temos relativamente à água. Do não cumprimento advirá a 
impossibilidade de termos acesso ao programa comunitário POSEUR (Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos). ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Reforçar, novamente, que para além do destino a que está proposto o empréstimo bancário, 
e que já é do vosso conhecimento, também este executivo se propõe, com o orçamento próprio: 
reabilitar a Estrada Algoz/Guia; reabilitar a Estrada da Azilheira; construir a 2.ª fase do Polidesportivo 
de Tunes (iluminação e balneários); concluir a zona envolvente do Palácio da Justiça; melhorias na 
habitação social; implementar um sistema de recolha seletiva de verdes (que também estará 
dependente da candidatura ao POSEUR); aquisição de equipamentos básicos; e aquisição de uma 
viatura para a recolha de rsu’s, bem como de um autocarro, no próximo ano.  ----------------------------------  
 ----------- Mais informo que foram realizadas reuniões, quer com os Srs. Presidentes das Juntas de 
Freguesia, quer com as forças políticas que têm assento na Assembleia Municipal, tendo sido 
apresentado este Orçamento e discutido entre eles. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- De largo modo, é isto que queria dizer. Face ao exposto, estou agora disponível para 
questões que queiram colocar.”  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Srs. Vereadores Prof. Maria da Graça Neto e Dr. Rogério Pinto informaram que nada 
tinham a acrescentar às intervenções tidas em reuniões anteriores, e que na última reunião de Câmara 
já estavam em condições de votar o Orçamento. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que “tenho aqui algumas questões, que vou passar a 
colocar: na última reunião, foi-nos entregue este mapa com os valores das propostas aceites, mas não 
sei se os valores que aqui vêm, correspondem ao orçamento participativo, se são as obras que fazem 
parte daquelas que foram sugeridos e aprovadas no orçamento participativo, ou seja orçamento 
participativo da Câmara ronda os € 6,500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil euros). É isso? Tendo 
a Sra. Presidente respondido afirmativamente. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto às GOP’s (Grandes Opções do Plano) – há umas verbas aqui referidas para o 
Mercado de Silves: uma verba de € 75.000,00 (setenta e cinco mil euros), para arranjo da cobertura 
(não sei se a obra já foi entregue ou não); uma verba para o projeto de alteração do Mercado e uma 
verba não definida de € 300.000,00 (trezentos mil euros) para remodelação. Pergunto se a obra da 
cobertura vai avançar antes do projeto; se o projeto em si será o primeiro passo para perceber se a 
reparação faz sentido, ou faz sentido nos termos em que está definida. ------------------------------------------  
 ----------- Parece-me que há alguma contradição nestas rúbricas; penso que, em função dos valores 
aqui definidos, o primeiro passo devia ser ver se esta remodelação faz realmente sentido e, se assim 
for, aí sim, avançar para a cobertura. Não sei se isto está pensado ou não. -------------------------------------  
 ----------- Ainda nas GOP’s, há rúbricas com verbas apenas para que as rúbricas estejam abertas.  ------  
 ----------- De qualquer forma, questiono o executivo relativamente ao que está definido para o futuro da 
Fissul. Vem aqui nas GOP’s uma verba diminuta, mas solicitava que me informassem qual é o projeto 
que o executivo tem, se é que tem, para Fissul. É um dos mais importantes no concelho para a ligação 
necessária a um dos objetivos definidos, que tem a ver com o apoio à economia local. A Fissul seria 
adequada para o desenvolvimento duma estratégia nesse sentido.  -----------------------------------------------  
 ----------- Para a Casa do Forno, sita em Silves, há uma verba para o projeto. Quero saber que 
finalidade vai ser dada a este equipamento. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguindo com as minhas questões - vem um valor de € 30.000,00 (trinta mil euros) 
relativo à parceria com o exército, e não sei bem o que é. Tem a ver com os fogos? Ou algo de novo? 
Tendo a Sra. Dra. Isabel Cabrita dito que “sim, tem a ver com os fogos.” -----------------------------------------  
 ----------- Continuou o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina dizendo que “quanto ao relatório, felicito o executivo 
pela mudança, de certa maneira, de opinião em relação ao orçamento participativo. Os considerandos 
que aqui vêm, não correspondem à opinião que o executivo manifestava há uns anos atrás. Temos o 
orçamento participativo com o maior valor do país, muito longe dos valores normais para este tipo de 
instrumento. O maior, julgo que é o da Câmara Municipal de Lisboa, rondará os € 2.500.000,00 (dois 
milhões e quinhentos mil euros). Apraz-me verificar que o nosso ronda os € 6.000.000,00 (seis milhões 
de euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 -----------  Orçamento participativo é, de acordo com o que a Sra. Presidente achava, e bem, um 
Orçamento participado. Há um ano atrás, a Sra. Presidente não concordava com um Orçamento 
Participativo, concordava sim com o Orçamento Participado, e foi realmente isso que se verificou.  ------  
 ----------- Depois, entrando nos objetivos políticos, vou deixar alguns pedidos de informação que, 
obviamente, não terão caráter de urgência, pelo que mos darão quando for possível. ------------------------  
 ----------- Criado o GEL (Gabinete de Empreendedorismo Local), gostaria de saber como tem 
desenvolvido a sua atividade? Assim, solicito um relatório do seu funcionamento e informação sobre o 
impacto naquele que é o objetivo deste tipo de Gabinete. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Congratulo-me pela iniciativa aqui indicado como “Mostra da Laranja de Silves”. Penso que 
será o retomar da Feira da Laranja, e é bom que se retome este foco na laranja. Contudo, se é 
intenção do executivo promover a laranja, ou os citrinos em geral, não poderá ser unicamente através 
de uma Feira ou uma Mostra. E aqui, neste relatório, mais nenhum evento consta que ligue a laranja a 
outras ações. Estou certo que executivo terá mais ideias, apesar de não estarem aqui vertidas. 
Poderá, por exemplo, haver articulação com outras áreas, como Cultura, Desporto e Educação. ---------  
 ----------- Relativamente ao Regulamento de Taxas e Licenças, os valores aqui vertidos têm por base o 
Regulamento novo ou o que está em vigor? E quando virá o novo a reunião de Câmara? ------------------  
 ----------- Na questão da proteção civil, consta no documento que irá ser concretizada uma parceria 
com o exército, para a realização de trabalhos na serra no âmbito da fiscalização. Pensei que 
houvesse mais algum trabalho para além disso.” ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina dizendo “relativamente ao Relatório é designado 
por Linhas de Orientação Estratégica: o ponto 8 fala destas linhas, mas quer no relatório, quer depois 
no conteúdo deste ponto, não vejo nada que diga a que linhas de orientação estratégica este executivo 
se refere. Que linhas são essas então? O executivo terá, certamente, estas linhas definidas, mas não 
percebo quais são, nem quantas e o que representam. É suposto que existam, porque se neste ponto 
vêm definidos um conjunto de objetivos estratégicos, isto pressupõe que haja uma linha de orientação 
estratégica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Depois referem linhas de atuação estratégica, não sei se é a mesma coisa ou não. 
Certamente depois explicar-me-ão. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação a alguns dos considerandos dos objetivos: no ponto 2 Implementar a 
reestruturação da autarquia incutindo mais racionalidade, eficácia e eficiência – há indicadores que 
permitem saber se os serviços são mais ou menos eficazes. Saber se o executivo tem, ou não, dados 
que permitam avaliar se a reestruturação levada a cabo, permite esta conclusão que aqui se chega. 
Não há valores de análise concretos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação ao ponto 4 aqui falam das virtudes da engenharia orçamental, mas não sei a que 
engenharia orçamental se refere - eu lembro que o empréstimo contraído em 2015, já poderia ter sido 
contraído em 2014, por isso não sei a que se referem. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- “”Parte da estratégia foi concretizada em 2015”” – eu não percebo que estratégia foi esta. Não 
há um novo plano estratégico, um documento que efetivamente o explique. ------------------------------------  
 ----------- Volto a referir que a Câmara tem um plano estratégico que supostamente não é seguido pelo 
executivo. Que eu saiba, ainda não foi remodelado e também não existe um novo, por isso tenho 
dificuldade em compreender a estratégia, quando não existe um documento que explique, 
efetivamente, isso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- O ponto 6 faz referência ao acesso ao quadro comunitário 2020. Na última reunião falou-se 
nalgumas candidaturas que a Câmara Municipal vai fazer na AMAL. Eu gostava de saber quais as que 
já foram entregues ou estão ainda a ser preparadas. Para além das que vão ser candidatadas no 
âmbito da AMAL, que outros projetos a autarquia tem? ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Finalmente: já há alguns meses que queria ter colocado a questão mas fui deixando para 
novembro, porque a informação que tinha sido dada relativamente a este documento (não sei como se 
chama exatamente, pois aparece designado de duas formas), é que em novembro estaria concluído e 
seria apresentado. Falo do plano estratégico para a cultura, também aqui designado como plano 
estratégico para a valorização do património da cultura. Julgo que há cerca de ano e meio atrás, a Sra. 
Presidente, durante uma iniciativa relativa aos corticeiros, disse que estava a ser preparado um plano 
estratégico para a cultura, e que iria fazer a ligação de três áreas de intervenção do município – 
património, turismo e cultura, a ser apresentado em novembro. 
 ----------- Noutra ocasião também se referiu a este plano – que estava a ser preparado. Faz 
efetivamente parte deste relatório, constando que está em curso. Gostaria de saber a razão do atraso, 
pois devia ter sido apresentado em novembro de 2014. ---------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Relativamente ao ponto 17, a minha questão tem a ver com o facto de existir no relatório do 
ano passado nas GOP’s e continua neste Orçamento. Se existem investimentos que foram 
canalizados para o nosso concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente responde ao Sr. Vereador Dr. Paulo Pina:---------------------------------------------  
 ----------- “Quanto às GOP’s: a cobertura do mercado é uma situação urgente pois tem que haver uma 
correção e que já se reporta há alguns anos atrás, por isso já está a decorrer o procedimento. Fica 
incluído dentro do próprio projeto da recuperação e não fica impedido devido à cobertura, esta tem que 
ser já corrigida. O projeto em si é de valorizar o Mercado de Silves, de permitir que seja um espaço 
com uma dinâmica diferente, de melhorar o espaço envolvente mantendo sempre toda a sua fachada, 
infraestrutura e características, pelo que não há contra senso e o projeto terá que se adequar isso. -----  
 ----------- Quanto à Fissul (Pavilhão de Feiras e Exposições de Silves): queremos revalorizá-la. 
Pretendemos dar vida e permitir que haja diferentes tipos de atitudes, desde culturais, associadas a 
produtos locais, e outros projetos que ali se possam desenvolver. Reabilitar a Fissul de acordo com as 
exigências do presente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Para a Casa do Forno existe um projeto, mas tem que ser reformulado, pois pretendemos que 
seja aí a Casa Mãe dos Vinhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao exército: para além de estarem connosco no verão, para dissuadir incendiários, 
vão estar também no inverno, dentro de uma parceria no sentido de otimizar as faixas de gestão de 
combustível. Já temos uma máquina do exército e virá ainda outra.  
 ----------- Quanto ao Orçamento participativo: a nossa ideia é esta que foi sugerida. Nós não 
concordamos com aquelas verbas com um propósito, e atendendo áquilo que temos no nosso 
concelho e, volto a frisar, não concordamos. Foi proposto por Vós um orçamento participativo com uma 
verba - a nossa opinião é contrária, não creio que é uma atitude democrática aquela que é 
apresentada, através dessa mesma verba e depois é permitida uma votação daquilo que é a discussão 
que foi feita com uma verba e depois ganhará a que tiver mais votações.  ---------------------------------------  
 ----------- Nós sabemos que estas situações não representam as necessidades da população. Nada 
como auscultar a população, sabermos de perto. Temos vindo a ouvi-la e vamos continuar a fazê-lo 
para sabermos quais são as necessidades reais. Em 2011 também já o tínhamos feito.  --------------------  
 ----------- É sarcástica a sua observação dos € 6.000.000,00 (seis milhões de euros). O que 
pretendemos é ir de encontro às necessidades da população e não fazer obras megalómanas para 
brilhar. Temos aliás várias sessões de auscultação. Todas as nossas freguesias devem e merecem a 
nossa atenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao GEL (Gabinete de Empreendedorismo Local), ser-lhe-á entregue um relatório. -----  
 ----------- A mostra da laranja irá permitir uma intersecção de sinergias, no sentido de proporcionarmos 
uma forma, diferente, de mostrar uma das coisas que temos de melhor no concelho. ------------------------  
 ----------- Quanto ao Regulamento de Taxas, o novo Regulamento ainda não está aprovado, pelo que 
não poderia estar aqui contemplado no Orçamento. Este é realista e exequível. -------------------------------  
 ----------- A propósito das linhas orientadoras e estratégias, digo-lhe, Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, que 
por vezes nem sempre o que a teoria nos passa é fácil na prática. Temos nas nossas diretrizes as 
linhas orientadoras e estratégias. Estão bastante visíveis e estão espelhadas nas próprias GOP’s, ou 
seja, estão espelhadas naquilo que vamos executar. No final, se não as executarmos é isso que nos 
deve dizer.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quando se refere à implementação da reestruturação orgânica da autarquia, incutindo uma 
maior racionalidade, eficácia, e eficiência - nós temos obrigações em termos de avaliação, quer das 
unidades orgânicas, quer dos chefes de divisão, quer dos operacionais e outros. A eficácia e eficiência, 
e de certa maneira qualidade também, são refletidas nessa mesma avaliação. Esses parâmetros têm 
que vir até nós e, no caso das unidades orgânicas, são de ano em ano. Depois, nós temos que refletir 
sobre as mesmas com os Chefes de Divisão. E isso é feito e é uma obrigação do executivo 
permanente. O que me parece a mim é que se procura muito a teoria.  -------------------------------------------  
 ----------- Há um Plano de Desenvolvimento Estratégico de Silves, mas que praticamente ninguém 
conhece. Foi votado em reunião de Câmara em 2009. Executado não foi. Quando me diz que não 
percebe como este executivo pode continuar com estratégias tão bem delineadas, e que a única coisa 
que nos pode exigir é o que nós temos escrito relativamente às nossas orientações, que estão bem 
espelhadas nas GOP’s e aqui no próprio orçamento. Cada um dos pontos reflete aquilo que é a nossa 
vontade política de o fazer. Não percebo porque precisa de um documento. O Sr. Vereador Dr. Paulo 
Pina não percebe como nos podemos reger sem um PEDS (Plano Estratégico de Desenvolvimento de 
Silves). É a parte teórica que lhe faz falta? Nós estamos a mostrar na teoria e na prática o que é 



 
 

 

 

 

exequível. O sentido prático do PEDS que existe, não é nenhum. Se formos por “Planos” eu mostro-lhe 
planos, mas eu já pedi aos chefes de divisão para verem aquilo que se adequa ao seu setor e haver 
reuniões mensais para vermos propostas em termos de unidade orgânica. Poder melhorar em termos 
de concelho, setores, quer seja em termos culturais, património. Mas que haja um trabalho de todos. --  
 ----------- Engenharia orçamental: por vezes eu gostava que vocês viessem para este lado durante 
algum tempo, não muito, porque nós, CDU, é que ganhámos, mas verifico que questionam tudo. 
“Quem muito se agacha o rabo lhe aparece” - às vezes é esta sensação que tenho. Damos todas as 
informações que pedem e ainda recebemos críticas. Tenho um dossiê com as respostas todas que me 
foram dadas enquanto Vereadora não permanente, para verem que tipo de respostas me eram dadas, 
e aquilo que era dado era aceite. Agora há um esforço da nossa parte para vos pôr a par de toda a 
informação, e ainda somos criticados. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que veio à última reunião foi fazer com que a AMAL se possa candidatar ainda, não a 
projetos, mas sim ao programa que vai permitir inserir os projetos. -------------------------------------------------  
 ----------- Quanto às DLBC’s (Desenvolvimento Local de Base Comunitária), vou-lhe fazer chegar todas 
as intenções do Município às várias DLBC’s. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Referiu “”o que tem sido feito para promover o investimento no concelho?”” Não cabe à 
Câmara fazer investimentos, mas sim facilitar esses investimentos, abrindo portas. Nós temos estado a 
fazer um grande esforço, com a DCTP (Divisão de Cultura, Turismo e Património), para promover 
todos os produtos. Tudo o que seja de promoção de produtos, quer a nível distrital quer nacional, 
abrindo portas aos nossos produtores locais. Tem sido uma constante da nossa parte. Nós temos tido 
algumas reuniões, com algumas intenções que ainda não são concretizáveis, mas que em breve 
poderão sê-lo. Nós estamos disponíveis e temos demonstrado isso. Está tudo no nosso site - o porquê 
de investir no nosso concelho. Para além disso estamo-nos a candidatar ao “Revita Mais”, apresentado 
pelo NERA na AMAL, relativamente a promoções de locais de pequenas zonas comerciais e outros do 
género.”  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís interveio dizendo que “o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina 
não me vai levar a mal, mas, sinceramente, revejo-me nas palavras da Sra. Presidente. A Sra. 
Presidente tem quatro anos de Vereadora não permanente - eu não tinha nenhum. Caí aqui de “para-
quedas”, pois estava em quarto lugar. Tenho feito um esforço para me inteirar de todas as coisas. Há 
aqui uma coisa que me custa e muito. Sem fazer nenhuma crítica ao anterior executivo, porque as 
pessoas apresentavam o que achavam que deviam apresentar. Tenho-me dado ao trabalho de ver os 
relatórios que acompanham os orçamentos de outros municípios, e fico espantada porque não dizem 
nada à parte, referindo-se única e exclusivamente às contas que estão no orçamento. ----------------------  
 ----------- Deixo aqui um louvor público ao Sr. Chefe de Gabinete Dr. Francisco Martins. Este trabalho 
do Orçamento estar acompanhado de um Relatório é do Sr. Dr. Francisco Martins. É um trabalho em 
equipa, mas o mérito é todo dele. Eu não vejo isto em nenhuma outra Câmara. Se estiver enganada, 
indiquem-me uma Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A maioria das Câmaras não discrimina coisa nenhuma, é tudo na generalidade.  Obviamente 
que o Orçamento tenta espelhar o que queremos fazer. ---------------------------------------------------------------   
 ----------- Quando referimos a mostra da laranja, é óbvio que temos outras intenções. ------------------------     
 ----------- Plano estratégico para a cultura, turismo e património é do meu pelouro e foi a nossa primeira 
intenção. Eu entrei em fevereiro de 2014, em substituição do, na altura, Vereador, Sr. Dr. Rodrigo 
Neves. E só passei a Vereadora mesmo em agosto de 2014, com a renúncia do Dr. Rodrigo Neves.  ---  
 ----------- Quando entrei, não havia Chefes de Divisão. No Setor da Cultura existiam 2 funcionários, 
cujo papel era o funcionamento dos equipamentos, ou seja abrir e fechar a porta; no Setor do Turismo 
4 elementos com objetivo principal o Castelo.  ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foi pedido (existe por escrito, feito por mim em nome do executivo, em julho de 2014 para ser 
elaborado um plano. Ora, obviamente é o Chefe de Divisão que, vai preparar este plano e este, 
chegou em abril de 2015. Tem havido um esforço para reforçar estes Setores. Ele disse que não tinha 
um único Técnico Superior na Cultura. Ora não posso pedir a Assistentes Operacionais para me 
fazerem um Plano da Cultura. Não existe realmente um plano no papel, mas se olhar para o panorama 
da Cultura deste concelho, pode ver muitas mudanças, que se devem a diretrizes que foram dadas e 
que servem para poder ser elaborado um plano. O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina diz que já passou um 
ano. Se calhar até vão passar mais. Como a Sra. Presidente diz, o que é preciso é que as coisas 
sejam feitas e o executivo não pode é esperar que haja um plano no papel!  ------------------------------------  
 ----------- Relativamente ao PEDS, foi elaborado pelo anterior executivo, mas gostaria de saber quanto 
tempo foi preciso para o fazerem, pois para isso é preciso serem feitos estudos. Não nos exijam que 



 
 

 

 

 

façamos um plano estratégico, quando estamos aqui há 2 anos, pelo que mais dois faltam e não 
sabemos se conseguiremos fazê-lo. O Plano Estratégico para o concelho há-de aparecer, mas será 
quando tivermos tempo para o fazer.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Interveio a Sra. Presidente, dizendo que “não concordo que tenha que haver um Plano 
Estratégico para o concelho. Penso que isso tem que ser refletido naquilo que está a ser feito na 
revisão do PDM. Aí sim, tem que ter uma estratégia para o desenvolvimento do concelho. Se nós não 
conseguirmos fazer o que está espelhado no orçamento, exijam-nos, cobrem-nos!”.  ------------------------  
 ----------- Eu, enquanto professora, fui avaliadora. Foram-me apresentados, por escrito, planos de aulas 
– fui assistir à aula e não combinava.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A nossa forma de estar é mais de terreno, não propriamente de muita escrita, e o que 
pretendemos é espelhado no orçamento.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Dr. Paulo Pina tomou a palavra referindo que “quando se diz algo que não vai de 
encontro ao que o executivo pensa, não é para por em causa o vosso trabalho. Não é, de todo, essa a 
minha intenção e por isso, inclusivamente, grande parte das questões que levantei são as minhas 
opiniões, são as minhas leituras, que o executivo deverá respeitar, como eu respeito as vossas 
opções. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Se a Sra. Presidente diz que o conceito de Orçamento Participativo é o que definiu, eu 
respeito isso apesar do meu ser outro. Respeito essa forma diferente de pensar e aceito-a. O mesmo 
se passa em relação a outro tipo de questões. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente às considerações do ponto de vista teórico, eu não vou estar a aqui a discutir 
com a Sra. Presidente, linhas estratégicas - o que são e o que não são. Mais uma vez: opiniões 
diferentes. Um dia poderemos falar sobre isso, se for o caso, mas penso que em nada contribui para o 
que é importante nesta altura. Apesar disso, não deixo de aqui registar que temos diferentes opiniões.”  
 ----------- O Plano Estratégico para a Cultura, Turismo e Património é importante. Eu disse que essa 
estratégia, que supostamente irá ser repercutida num documento ela sabe, percebe. Mas eu é que não 
sei quais são as orientações que a Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís e o executivo têm, para estas 
áreas e qual a ligação entre estas áreas, que até é o mais importante. Seria percetível se existisse 
esse documento. Existe na cabeça da Sra. Vereadora e executivo, mas era importante que houvesse 
um documento escrito, para que quem não está a gerir a situação, perceba o que é o que se pretende, 
quais os objetivos a atingir. Esse tipo de documentos é importante, pelo menos para mim. Com a 
formação que tenho é. Uma boa gestão dos recursos não passa só por aí, mas, em meu entender, 
esse tipo de instrumentos ajuda e auxilia a tomar melhores opções. O que não quer dizer que havendo 
esse documento a gestão dos recursos não seja ruim, ou não existindo não possa ser positiva. 
Respeito o entendimento do executivo, mas o meu entendimento é este. Pegando no exemplo que a 
Sra. Presidente deu quanto às aulas,    se não correm bem na prática, não é razão para não se 
preparem teoricamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Fico contente que o plano esteja a ser tratado. É fundamental o resultado. Pode ser uma má 
gestão das áreas e, se for caso disso, eu cá estarei para dizer que o plano não fazia sentido, mas valia 
a Sra. Vereadora Luiza Luís gerir as coisas consoante a sua capacidade, que é muita, não é isso que 
ponho em causa e respeito o trabalho que tem vindo a desenvolver. Posso questionar às vezes 
algumas situações, mas nunca critiquei o seu trabalho.” ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra disse que “trago aqui, para entrega em mão, uma 
alteração exigida pelo Tribunal de Contas, relativamente ao espelhar o montante dos juros do 
empréstimo bancário, que vai ser contraído, no Orçamento, e que nos chegou dia 2 de novembro. 
Achei por bem entregá-la agora em mão aos Srs. Vereadores, para poder explicar-vos do que se trata: 
exige o Tribunal de Contas que se coloque, à parte, o valor total dos juros do empréstimo. -----------------  
 ----------- Assim, alterámos uma rúbrica que tem a ver com a distribuição de água, tendo-se retirado 
esse valor - esta é uma alteração pontual. Está atrás onde diz a parte dos juros e a rúbrica das GOP’s 
foi diminuída. Mas está tudo explicado na informação do Chefe da Divisão Financeira, Dr. Ricardo 
Gregório, que estou também a entregar.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Fica aqui registado que foi apenas isto que alterámos, a restante documentação mantém-se 
rigorosamente a mesma.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita explicou que “no fundo, isto tem a ver com o visto do Tribunal de 
Contas, relativamente à contração do empréstimo bancário. Como sabem, o Tribunal de Contas tem 
recomendações próprias, e de vez em quando vai alterando as mesmas. Vem exigir agora que, no 
Orçamento para 2016, se fizesse repercutir (conforme ponto 2 da recomendação em anexo) o que 
serão os encargos conjuntos. Ora, nós sabemos que é uma linha de crédito e os juros a pagar são 



 
 

 

 

 

conforme o solicitado ao banco. O que o Dr. Ricardo Gregório colocou é que, em termos orçamentais, 
esta perspetiva desequilibra-nos o orçamento. A técnica do Tribunal de Contas fez essa solicitação 
que está no ponto 2. É fazer-se a repercussão no Orçamento para 2016, de uma previsão do que se 
vai gastar (ou não).” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Disse a Sra. Presidente que “assim sendo, vou pôr o Orçamento para 2016 à votação.” --------  
 ------------- A Vereação do Partido Socialista apresentou a Declaração de Voto, que se passa a transcrever:  ----  
 ------------- “O Orçamento e GOP para 2016, apresentado pelo executivo permanente, revelam à imagem dos 
anteriores a inexistência de uma visão estratégica que potencie as características do Concelho e contribua 
para um desenvolvimento económico-social sustentável. ----------------------------------------------------------------------- 
 ----------- A falta de clareza e foco nas opções de gestão, tornam estes documentos meros exercícios de 
gestão corrente, onde não se vislumbra um rumo, nem tão pouco uma orientação que permita um 
compromisso assumido entre as diferentes forças políticas em prol do bem-estar das populações. ----------  
 ----------- O aumento significativo das Receitas de Capital, resultado do empréstimo autorizado pelos 
órgãos autárquicos, e que em nosso entender deveria contribuir para uma orientação estratégica, 
estruturante e potencialmente atractiva do Concelho, revela-se avulsa e desconexa. -----------------------------------  
 ----------- É por isso perceptível, que mais do que uma diferença político-partidária, está em causa um 
modelo de governação autárquica que em nosso entender deve ser mais do que mera prestação de 
serviços básicos e regulação da ocupação do território. ----------------------------------------------------------------------  
 ------------- O Orçamento e GOP para 2016 não reflecte as opções políticas que o Partido Socialista defende 
para o Concelho de Silves, no entanto e tendo em conta a necessidade de assegurar um conjunto de 
investimentos que o executivo permanente se comprometeu a realizar, no decurso do pedido de 
empréstimo aprovado este ano, os vereadores do Partido Socialista decidem-se pela abstenção na votação 
do Orçamento e GOP 2016, contribuindo para a viabilização dos referidos documentos. 
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos dos Srs. Vereadores do Executivo 
Permanente e com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS e do PSD, aprovar a proposta de 
Orçamento e as Grandes Opções do Plano e a sua remessa à Assembleia Municipal, para os devidos 
efeitos. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL PARA 2016. -------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ---------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos favoráveis do Executivo Permanente e 
com a abstenção dos Vereadores do PS e do PSD, aprovar a proposta de Mapa de Pessoal para 
2016, e a sua remessa à Assembleia Municipal, para os devidos efeitos. ----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO, COM O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES, PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS NA VERTENTE 
PRODUÇÃO AGRÍCOLA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Educação, minuta de Protocolo e parecer da Divisão 
Jurídica Administrativa, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. --------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo e mandatar a Exma. 
Sra. Presidente para a sua outorga. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA 
E ASSESSORIA ECONÓMICO-FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE 
POCALENTEJO - APOIO CONTABILÍSTICO, FISCAL, INFORMÁTICO E FORMAÇÃO, LDA., POR 
AJUSTE DIRETO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM PERA OU BARROCAL, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 43/19850201, COM O ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 
80 DA SECÇÃO 10 DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PERA. ---------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Casa Light - Mediação Imobiliárias, Lda.. ------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa e requerimento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE 
EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO, COM RECURSO A LISTA UNITÁRIA DE 
ORDENAÇÃO FINAL - ÁREA DE ATIVIDADE CANTONEIRO DE LIMPEZA. -----------------------------------  
 ----------- Presente proposta e informação de cabimento, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à Assembleia 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE VALORES A COBRAR PELOS BILHETES DE TEATRO, 
DURANTE O FESTIVAL DE TEATRO - 1.º ACTO, A REALIZAR NO TEATRO MASCARENHAS 
GREGÓRIO, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015.-----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Cultura, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.---- 
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, fixando o 
preço dos ingressos nos termos aí propostos. ----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A EXECUÇÃO DE 
UM EFEITO CÉNICO DE PIROTECNIA, A REALIZAR NO PARQUE DE CAMPISMO DE ARMAÇÃO 
DE PERA, NOS DIAS 30 E 31 OUTUBRO DE 2015, POR OCASIÃO DA RODAGEM DE UM FILME - 
RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Pirotecnia Oleirense. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer da Junta de Freguesia de Armação de Pera, de que 
se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente de 
29 de outubro de 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES 
DE CÂMARA, NO SENTIDO DE PASSAREM A SER QUINZENAIS, SEM INVALIDAR A 
CONVOCATÓRIA DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo “os considerandos da proposta já estão versados 
na mesma. Gostaria de relembrar uma moção apresentada pela Vereação do PS e acreditando que 
nós, vereadores executivos da Câmara, não temos dois pesos e duas medidas, quero relembrar a 
moção apresentada, e não sendo minha intenção defender as críticas feitas na mesma, mas relembro 
que nesse dia estavam agendados apenas dois processos. Isto foi no enquadramento do que foi dito 
pela vereação do PS “do marasmo a que chegou o concelho de Silves”.  ----------------------------------------  
 ----------- O PS concorda que o número de processos é diminuto. Venho, novamente, propor que as 
reuniões de Câmara passem a ser quinzenais. Devo dizer-vos ainda, e foi dito na reunião passada, 
que as reuniões podem continuar na parte da tarde. O dia de quarta-feira serve para nos debruçarmos 
sobre os assuntos que consideremos pertinentes. Caso se verifique que o dia de quarta-feira não 
chega e seja difícil a sua preparação, pode-se voltar às reuniões semanais. Mas, e argumentando com 
os mesmos considerandos da proposta, penso que será de aceitar a proposta deste executivo, 
passando as reuniões de Câmara a ser quinzenais, não só pelas dificuldades dos serviços, mas 
também atendendo às circunstâncias aqui apresentadas. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa? -------------------------------------------------  
 ----------- Ponho então a Proposta à votação - Quem vota contra? Quem vota a favor? -----------------------  
 ----------- Sendo que a vereação do PS e do PSD votaram contra, a Sra. Presidente apresentou uma 
Declaração de Voto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “A proposta não foi aceite e lamento, profundamente, constatar aquilo que foi dito 
anteriormente, ou seja, que haja dois pesos e duas medidas, pois em circunstâncias idênticas 
argumenta-se que existem poucos pontos na Ordem de Trabalhos. Vê-se, em plenitude, que existem 
poucos. Nunca nenhuma reunião, desde que este executivo permanente aqui está, passou para a 
tarde. Hoje a reunião começou às 10h, pois é pública, e foi talvez a reunião que mais tarde acabou, e 
tal aconteceu devido à discussão do orçamento. Têm terminado por volta das 10h30 e 11h00, pelo que 
lamento que haja da parte da vereação não permanente, a não concordância das reuniões quinzenais.  



 
 

 

 

 

 ----------- Gostaria de ouvir uma argumentação vossa, pois não vejo fundamentação possível. Estamos 
a lesar o erário público com os valores das senhas de presença e de deslocações - e lamento ter de 
referir isto. Não vejo razão nenhuma para não se poderem prolongar as reuniões de Câmara para a 
tarde, com assuntos mais pertinentes. Tal como foi aqui referido existem mais assuntos para além dos 
pontos constantes da Ordem de Trabalhos, e mesmo assim as reuniões não se prolongam para de 
tarde.” --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa apresentou a seguinte Declaração de Voto: -----------------  
 ----------- “Constato que de facto tem havido uma diminuição de processos agendados para a reunião a 
Câmara. Contudo, este facto em nada tem a ver com a periodicidade das reuniões, tem a ver sim com 
o facto de não haver investimento neste concelho (a não revisão do PDM – Plano Diretor Municipal e a 
não alteração do valor das taxas das licenças), repercutindo-se essa incapacidade de atrair 
investimentos exteriores, no número de processos que vêm às reuniões de Câmara. Saliento também 
que as reuniões não são só para discussão dos pontos da Ordem de Trabalhos, mas também para 
discutir todos os assuntos referentes ao concelho, por isso não vejo impedimento nem desvantagem 
na discussão semanal. Para honrar o mandato que recebi da população, quando fui eleito como 
Vereador, venho cá todas as quartas-feiras, sendo que por vezes é-me penoso aqui comparecer. Não 
ponho em questão as senhas (até sou dos que menos recebo). Há períodos do ano em que outros 
vereadores do PS vêm cá, pois não me é possível comparecer a todas as reuniões de Câmara. É pela 
responsabilidade que assumo perante esta mesa e que com os contributos que tenho dado e 
enriquecido os debates. Algumas considerações são em contrário, como por exemplo o da superfície 
comercial de que se tem falado. É esta a minha declaração de voto.” ---------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “se as reuniões passassem para quinzenais não estaria, de 
forma alguma, a desonrar o seu mandato. Quanto ao marasmo que referiu, veremos o que população 
pensa daqui a dois anos e fizeram a sua opção. O que é concreto aqui, e vocês demonstram-no 
através da vossa moção, é que têm dois pesos e duas medidas. Digo-lhe, Sr. Vereador, que o custo de 
4 vindas é € 280,00 (duzentos e oitenta euros) por cada Vereador, fora os kms das deslocações, ou 
seja, são cerca de € 1.200,00 (mil e duzentos euros) mensais. ------------------------------------------------------  
 ----------- Curiosamente, vocês concordam que os pontos são poucos e concordam que se tem que 
discutir assuntos de interesse para a população mas, no entanto, quando se trata de passar as 
reuniões para quinzenais, fala-se que não podem desonrar o mandato! Chegou a haver reuniões com 
200 processos, eram quinzenais e havia muitas reuniões de continuação. Eu, na altura em que era 
professora, muitas vezes lia os processos até de madrugada, nunca tendo vindo para uma reunião 
sem os ter lido. Agora com             meia-dúzia de pontos não querem passar para quinzenais e 
recusam-se a dar motivos plausíveis!!” -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa perguntou “a Sra. Presidente acha que venho aqui por € 
70,00 (setenta euros), mais o valor dos kms da deslocação?”  -------------------------------------------------------  
 ----------- Tendo a Sra. Presidente respondido que “pois com os cortes que o Estado tem feito, 
considero até uma compensação remuneratória bastante elevada. Mas então prescinda desses 
valores!!” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que “a lei não permite”, tendo a Sra. Presidente 
frisado que “pode, sim!” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sra. Vereadora Prof. Maria da Graça Neto “estas reuniões não servem só para aprovar 
projetos. Se nós para termos conhecimento de algumas questões, temos que andar a insistir semana a 
semana, estamos aqui para dar a nossa ajuda e se não precisarem dela, então viremos só para 
assinar projetos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís interveio dizendo que “não consigo compreender a 
vossa posição. Então durante 16 anos não se permitiu aqui nada, pois todas as reuniões foram 
quinzenais. A Sra. Vereadora Prof. Maria da Graça Neto diz que tem que se insistir para que sejam 
facultados os esclarecimentos pedidos, posso-lhe dizer que nós respondemos a tudo, pois eu fui ver as 
atas todas, mas todas mesmo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que aqui está em causa é nós termos assuntos para discutir e durante dois anos as 
reuniões têm acabado antes do meio-dia - porque não poderão ser quinzenais? -------------------------------  
 ----------- Dizem que o envio das atas está todo atrasado. Mas como é possível mandá-las se as 
funcionárias, à quarta-feira, saiem daqui e passam a pôr os auscultadores para a melhor elaboração 
dos textos escritos nas reuniões? De quarta a sexta não dá tempo – humanamente impossível. É um 
problema funcional visível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Se víssemos que com as reuniões quinzenais não conseguíamos discutir todos os assuntos, 
aí compreenderia a vossa posição. Agora, durante dois anos acabamos as reuniões antes do meio-dia, 
11h00 ou até 10h30. Se não fosse suficiente, passaríamos novamente para quinzenais. Dizem que, 
antigamente as atas eram todas enviadas atempadamente, mas não eram”, tendo a Sra. Dra. Isabel 
Cabrita afirmado também o mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Prof. Maria da Graça Neto voltou a intervir dizendo que “o que se passou há 
16 anos não se pode por em causa com a minha intervenção, pois eu não estava cá. -----------------------  
 ----------- Se nós agora, com reuniões semanais, já estamos muito por fora do que fazem e se 
queremos saber algo temos que andar a pedir, se passarem a quinzenais ainda será pior. Mas 
estamos à disposição para colaborar.” --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís salientou que “eu sou bem nova aqui, mas posso dizer 
que há um esforço enorme deste lado para que vocês tenham acesso aos assuntos, que não é 
reconhecido. Fui ver as atas e todos os pedidos de esclarecimentos foram respondidos! Aliás, nenhum 
executivo fez este trabalho como nós o fazemos.”  ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dizem que as atas estão atrasadas e eu compreendo. Não é para ter que jogar nada em cara 
a ninguém. Mas como poderiam estar em dia de quarta até sexta? E eu ainda faço trabalho de 
secretária tomando nota dos esclarecimentos pedidos, porque senão, daqui a oito dias, não teriam 
respostas- Quem vem secretariar as reuniões não nos prepara as minutas nem as atas a tempo de 
darmos resposta aos pedidos nelas constantes, até à quarta-feira seguinte – e são estas coisas 
funcionais que não fazem sentido quando as reuniões duram 3 horas! --------------------------------------------  
 ----------- O que eu constato é que assuntos importantes são muitas vezes adiados para a reunião 
seguinte por não terem tempo de os analisar. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Prof. Maria da Graça Neto salientou que “realmente, alguns deles não são 
entregues em tempo que dê para os analisar até à reunião por isso passam para a próxima.”  ------------  
 ----------- Se é entregue na sexta-feira para ser discutido na quarta-feira seguinte, obviamente que não 
tem tempo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Disse a Sra. Presidente que “atendendo aos considerandos na nossa proposta e à discussão 
feita aqui, se viesse uma pessoa imparcial e visse a argumentação apresentada por vós, não teria 
forma de sustentar a vossa posição.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa referiu que “não me revejo nas palavras da Sra. Presidente, 
mas respeito-as. O importante é que não me chegam as informações pedidas. Na próxima reunião 
trarei um apanhado das questões que coloquei e sobre as quais não obtive resposta. Gostaria de 
referir que venho aqui muitas vezes sem poder. Quanto aos serviços é uma questão de lhes darem um 
melhor apoio. “ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “a argumentação dada pelo Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa 
vêm precisamente sustentar o que acabei de dizer - defender os interesses do município. E acrescento 
que os serviços não são sobre-humanos.”  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retorquiu “como a Sra. Presidente não me acompanhou: 
para mim, manter as reuniões semanais é uma questão essencial. ------------------------------------------------  
 ----------- Por gestos e fisionomia que a Sra. Presidente está a fazer, sinto-me ofendido, saio da mesa e 
ausento-me da sala.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís interveio dizendo que “a Sra. Dra. Isabel Cabrita é a 
responsável pela Divisão Administrativa e Jurídica, então que meta todos os recursos que tem lá em 
baixo a trabalhar para que as atas estejam em dia, e não para tratarem dos problemas dos munícipes, 
por forma a poderem ser dados os esclarecimentos pedidos atempadamente, uma vez que essa 
Divisão está cá para trabalhar para os Srs. Vereadores e não para os munícipes.” ----------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, a rejeição da proposta, com os votos dos Vereadores 
do PS e do PSD. E os votos favoráveis dos Vereadores do Executivo Permanente. --------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DE 
UM CONVÍVIO DE ARTISTAS, NO SALÃO NOBRE DA ASSOCIAÇÃO, EM 07 DE NOVEMBRO DE 
2015 A PARTIR DAS 21H30. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de 
Messines ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de 
Messines, de que se anexam fotocópia e se dá por transcritos.  ----------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada. ------------------------  



 
 

 

 

 

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 treze horas e quarenta e cinco 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 Alzira Guilhermina Azevedo Carvalho, Assistente Técnica da Câmara Municipal de 
Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------------------------------------------------------------------------------   


